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„Да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите собствени задружни сили.“
Васил Левски

МИСЪЛ НА БРОЯ

Считано от 22 юли 2019 го-
дина фирмата преустановява 
изпълнението на определени 
автобусни линии. Решението е 
взето вследствие на определени 
фактори, а именно физическа 
невъзможност за изпълнението 
им, намаляване на пътникопо-
тока. Решението е съгласувано 
и одобрено от община Шабла. 
Преустановява се изпълнението 
на следните автобусни линии:

1. 07.30 часа –Шабла – Варна;
2. 11.00 часа – Варна – Ша-

бла;

3. 08.00 часа – Шабла – Доб-
рич (ще се изпълнява само по-
неделник, сряда и петък);

4.12.00 часа – Добрич – Ша-
бла (ще се изпълнява само по-
неделник, сряда и петък);

5. 12.50 часа – Шабла – Ду-
ранкулак;

6. 16.00 часа – Шабла – До-
брич (ще се изпълнява само 
понеделник, сряда, петък и не-
деля);

7. 18.00 часа – Добрич – Ша-
бла (ще се изпълнява само по-
неделник, сряда и петък).

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЕТ 
„МИЛЬО – Д.ДИМИТРОВ“

ПЕКАРНИ „ДРАГОМИРА“ 96
ОТНОВО В ШАБЛА

Мобилен магазин на пекарни „Драгомира“ 96 
предлага хляб, закуски и безалкохолни напитки. 
Намира се до кафе-аператив „Шестограм“ и е с

работно време 
от понеделник до петък от 06.00 ч. до 20.00 ч.;

събота и неделя от 06.00 ч. до 13.00 ч.

ДНИ НА МОРЕТО 2019

ЛЯТНО КИНО
31 АВГУСТ  ОТ   21.00 ЧАСА

ПАРКА В ГРАД ШАБЛА
ВХОД СВОБОДЕН

ДЖАЗ ДО МОРЕТО В ЕЗЕРЕЦ
Заповядайте на 26 ЮЛИ 2019 ГОДИНА и се потопете в приклю-

чението - JAZz Do MoRETO. За първи път в центъра на 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.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
46-ти конкурс за красиво 

и хармонично тяло 
 

„Мис Шабла“ 
 

С НАГРАДЕН ФОНД 
1000 ЛЕВА 

 
3АВГУСТ (събота)  от  20 ч. 

В ПАРКА НА ГРАД ШАБЛА 
ВХОД СВОБОДЕН 

 
Участничките да се явят в 18 часа  

за репетиция с хореограф и подготовка 
 

ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ ЗА 
УЧАСТИЕ В ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА”  

(ТЕЛ: /05743/40-28) ИЛИ GSM 0887716910 

Трудно ще изброим епитети-
те, с които шабленци и жители-
те на Общината биха описали 
писателя-журналист и прези-
дент на международната орга-
низация „Интерхелп“, Улрих Бе-
еман. Точно преди година той 
представи в Шабла издадената 
му тогава на немски език кни-
га „Novemberwut“. В „New York 
Times“, „Spiegel” и „New Zeland 
Herald“   тогава, отзивите за 
„Novemberwut“ бяха много ла-
скави, книгата няколко седми-
ци беше на първо място сред 
биографиите в Amazon. Със 
съдействието на община Шабла 
романът бе преведен на българ-
ски със заглавието „Ярост“. На 
20 юли в двора на Зеления обра-
зователен център в Шабла (за-
лите в Центъра се оказаха тесни 
за желаещите да присъстват на 
презентацията шабленци), г-н 
Беман представи и „Ярост“. 

Водещ на тържеството бе мл. 
инсп. РС ПБЗН Шабла, Кристи-
ана Енчева. Своите впечатления 
за книгата споделиха други два-
ма приятели на Шабла -  предсе-
дателят на Съюза на читалищата 
в България, Николай Дойнов и 
журналистът, и историк на пре-
вода, Емил Басат. Дойнов каза, че 
след като човек прочете „Ярост“, 
никога повече няма да остане 

равнодушен към насилието във 
всяка негова форма, както и че е 
впечатлен от дълбокия психоло-
гически поглед на автора към ге-
роите и фабулата на романа. Той 
го определи като „умело отраже-
ние на социалното и драматич-
ното в живота на съвременния 
човек.“ По мнението на Николай 
Дойнов, „Ярост“ е много подхо-
дящ за филмиране. 

Според Емил Басат, съдейст-
вал за превода, издаването на 
„Ярост“ е най-малкото, с което 
община Шабла може да се от-
благодари на човека, помогнал 
толкова много в нашия регион. 

За Басат впечатляващо в кни-
гата (написана по действителен 
случай) е „детайлното описание, 
присъщо на истински разслед-
ващ журналист, живото въоб-
ражение и умело повествование 
на автора, дълбоко проникнал 
в психологията на героите си“. 
Емил Басат се присъедини към 
мнението на Николай Дойнов, че 
романът е „кинематографичен“.

Учителката по български 
език и литература в СУ „Асен 
Златаров“ Шабла, Мария Недя-
лова, прочете пред аудиторията 
откъси от книгата. 

Кметът на община Шабла, Ма-

риян Жечев, откри тържествена-
та част на вечерта. В краткото си 
слово, той каза, че през годините 
Улрих Беман се е утвърдил като 
безспорна фигура на дарител в 
община Шабла и заедно с Общин-
ския съвет, са взели единодушно 
решението, по повод на 50 години 
от обявяването на Шабла за град, 
да връчат на Улрих Бееман почет-
ния знак на община Шабла. 

След като връчи паметното 
отличие, кметът даде думата на 
председателя на Общински съвет 
Шабла, д-р Йорданка Стоева. Тя 
изказа благодарността на жите-
лите на Общината към г-н Беман 
за благородната му дейност на 
наша територия и за вече 16-го-
дишното ползотворно сътруд-
ничество. Д-р Стоева припомни 
някои от даренията и заслугите 
на г-н Беман за осъществяването 
на социални проекти в Община-
та – помощта след наводненията, 
възстановяването на църквата 
„Св. Димитър“ в с. Горичане, по-
жарният автомобил за РС ПБЗН 
Шабла, линейката за Спешна 
помощ, автомобилът за Соци-
алния патронаж, подпомагането 
на читалища, библиотеки и пен-
сионерски клубове. Тя подари на 
Улрих Беман мида с перла в нея, 
като символ на Шабла.

Продължава на стр.3

В деня на 182 години от 
рождението на Васил Левски, 
18-ти юни, в Шабла, ръковод-
ството на града, обществени 
организации и признателни 
граждани, поднесоха венци и 
цветя пред бюст-паметника на 
Апостола на българската сво-
бода в града. На церемонията 
присъстваха и изказаха своята 
признателност към делото на 
великия българин: председате-
лят на Общински съвет Шабла, 
д-р Йорданка Стоева; кметът на 
община Шабла, Мариян Жечев; 
зам. кметът, Цветелин Йорда-
нов; председателят на Съюза на 

народните читалища, Николай 
Дойнов; представители на  кул-

турни и обществени организа-
ции в града, жители на Шабла и 
селата в Общината.

Церемонията бе открита с 
изпълнение на градския смесен 

хор „Патриот“ на „Де е Бълга-
рия“.

В словото си пред паметни-
ка, д-р Стоева каза, че не само 
днес прекланяме глава пред 
делото и идеалите на една от 
най-светлите личности в на-
шата история, Васил Левски. 
„Човек, който не искаше да уп-
равлява Отечеството си, а само 
да му служи.“. Тя подчерта, че 

днес Левски ни е по нужен от 
всякога и призова, младите да 
бъдат възпитавани в духа на 
идеите на Апостола. Д-р Стоева 
благодари на присъстващия на 

церемонията Николай Дойнов 
за съдействието му за изграж-
дането на бюст-паметника на  
Левски в Шабла.

След като сведоха глави в ед-
номинутно мълчание,  и жите-
лите на община Шабла, придру-
жени от своите деца и внуци, 
поднесоха венци и свежи цветя 
пред паметника в центъра на 
града.                             Изгрев

УЛРИХ БЕМАН ПОЛУЧИ ПОЧЕТНИЯ ЗНАК НА ШАБЛА
Хуманитаристът  бе отличен на представянето на книгата си „Ярост“

ПОЧЕТОХМЕ АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА

Всички пред бюст-паметника  на Левски.

Председателят на ОбС Шабла, д-р Стоева и кметът на 
Общината, Мариян Жечев, заедно с лауреата Улрих Беман.
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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

ПРОДАВАМ дворно място – 1510 кв.м. в село 
Тюленово с ток и вода, и сграда.

Телефон: 0888 197 638

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.,
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 – 29 000 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

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

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

ПРОДАВАМ 
чесън.

Телефон: 0876 786 152, 
Панчо Паскалев село Пролез.

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

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

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ
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.

По отношение на усложне-
ната епизоотична обстановка в 
Румъния и опасността от прех-
върляне на българска терито-
рия на болестта африканска 
чума по свинете (АЧС), компе-
тентните органи са предприели 
превантивни мерки за недопус-
кането й.  Някои от тях са под-
държане на изгражданото теле-
но заграждение по граничната 
полоса на сухоземната граница 
с Румъния, обеззаразяване на 
влизащите автомобили на гра-
ничните контролно -пропуска-
телни пунктове и недопускане 
пренасянето на месо и месни 
продукти за лична употреба. За-
силва се и контролът на движе-
нието на домашни свине.

Предвид установената по-
ложителна проба за наличие 
на АЧС от 15.07.2019 г. от диво 
прасе, загинало при сблъсък с 
автомобил до с. Дуранкулак, 
община Шабла, БАБХ и Общин-
ската епизоотична комисия в 
Шабла уведомяват стопаните, 
отглеждащи свине за собстве-
ни нужди, че следва да спазват 
следните превантивни мерки за 
предпазване от заболяването: 

Да не закупуват животни без 
маркировка и ветеринарноме-
дицински документи.

Да ограничат домашните 
прасета за обслужване в затво-
рени ограждения. 

Да извършват редовно обра-
ботки на местата, обитавани от 
животните с инсектицидни пре-
парати срещу насекоми.

Да поставят тампони, напо-
ени с дезинфектант с хлор или 
натриева основа пред входовете 
към задните дворове, където се 
отглеждат прасетата.

Да използват специално ра-
ботно облекло, предназначено 
само за обслужване на прасе-
тата.

Да не ползват храни и сме-
ски, които са били в свободен 
достъп за диви животни. 

Да не хранят животните с 
отпадъци, включително кухнен-
ски, съдържащи остатъци от 
свинско месо или месни проду-
кти от свинско месо.

- Термичната преработка на 
свинското месо унищожава ви-
руса. Прясното месо, добито за 
лична консумация, трябва да 
се преработи термично, заедно 
с костите, до пълно му пригот-
вяне (варене, пържене, печене, 
консервиране в буркани и т.н.).

- От прясното месо, добито 
за лична консумация, не трябва 
да се произвеждат сурово-суше-
ни месни продукти (луканки, 
суджуци, наденици, маринова-
на сланина и др.). 

- Вътрешните органи се об-
работват термично до пълното 
им приготвяне (варене, пърже-
не, печене) или се заравят на 
дълбочина, която не позволява 
изравянето им от животни.

- Сланината трябва да пре-
мине термична обработка (ва-
рене или стопяване на мазни-
ните до получаване на пръжки 
и свинска мас.)

- Замразеното свинско месо 
е потенциален източник на раз-
пространение на вируса, поради 
което не трябва да напуска дома 
на собственика. Месото може да 
се консумира в домашни усло-
вия след термична преработка 
(готвени ястия, печено или ва-
рено и др.). Приготвените 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 отпадък.

- 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 позволява 
изравянето им от други живот-
ни или се предават за унищожа-
ване.

- Кръвта, стомашно-чревно-
то съдържание и другите отпа-
дъци, негодни за консумация 
(нокти, 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 стопани-
те забележат симптоми, като 
загуба на апетит, ускорено и 
затруднено дишане, секреция 
от носа и очите, некоординира-
ни движения, кървава диария, 
видими подкожни кръвоизли-
ви по крайниците и ушите или 
по време на клане установят 
кръвооизливи по целия труп, 
насъбрана кървава течност в 
корема и гръдния кош, почер-
нял и разширен далак, малки 
червени петна от кръвоизливи 
по бъбреците НЕЗАБАВНО 
ДА УВЕДОМЯТ ВЕНЕРИНА-
РЕН ЛЕКАР И ДА ПРЕУСТА-
НОВЯТ ОБРАБОТКАТА НА 
ТРУПА. Всички хора, които 
участват при клането, трябва 
да предприемат всички хигиен-
ни мерки да не разнесат вируса 
до домовете си!

За неидентифицираните 
в БАБХ домашни прасета, в 
случай че се наложи да бъдат 
превантивно унищожени, ако 
попаднат в застрашени от бо-
лестта зони, няма да се изпла-
щат обезщетения.

С цел да се намали риска от 
загуби на стопаните при евен-
туално обявяване на ефективни 
мерки по недопускане или лик-
видиране на възникнали огни-
ща се препоръчва свинете още 
на този етап да бъдат заклани и 
употребени за собствени нуж-
ди. 

Африканска чума по свинете 
е високопатогенна инфекциозна 
болест по свинете, характеризи-
раща се с висока заболеваемост. 
Засяга всички видове на това 
семейство, обитаващи терито-
риите, в които е разпростране-
на. С явни клинични признаци 
боледуват домашната и дивата 
свиня. Останалите диви видове 
не показват клинични призна-
ци и се смята, че те са предимно 
резервоар на вируса в дивата 
природа. 

Заразяването на животните 
става посредством: 

пряк контакт с болни пра-
сета и заразени помещения, 
транспортни средства, дрехи и 
работен инвентар;

заразяване по алиментарен 
път - при консумация на заразе-
но месо и продукти и кухненски 
отпадъци, съдържащи такива;

кърлежи ;
спермата на заразени нерези.
Чумата е смъртоносна за жи-

вотните, но не е опасна за хора-
та. Продуктите, дори и заразе-
ни, може да се консумират ако 
са обработени термично.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА СВИНЕТЕ

ПРОДАВАМ КОШЕРИ С ПЧЕЛИ И  
ПРОИЗВЕДЕНАТА ОТ ТЯХ ПРОДУКЦИЯ.

Телефон: 0988 881 746
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На 17 юли в Зеления обра-
зователен център гостува Ма-
ноела Игнатова или Мани. По-
ради големия интерес дамата 
посрещна желаещи и на другия 
ден, да се докоснат до нейното 
изкуство. Мани накара 20 дами 
и 7 деца да се почувстват специ-
ални, като им подари прекрас-
ни украшения. Моделите се из-
бираха от каталог и създаваха с 
много старание, творчество и 
естетика.

За себе си тя казва:
„Хена артист,  който черпи 

вдъхновение от различните 
култури и се старае да създава  
свой собствен стил мехенди.  
Аз съм последователка и уче-
ничка на едни от световно из-
вестните художнички с  къна. 
Изучавам различните стилове 
и характерните особености на 
видовите дизайни  от Индия, 
Мароко и Арабските държави. 
В днешно време дизайнът не 
отговаря изцяло на местните 
декорации, традиции и вярва-
ния, но съдържа  смесица от 
импресии, които свързват ми-

налото и настоящето.
Рисунките ми се раждат 

интуитивно, след кратък раз-
говор и са неповторими  за 
всеки клиент. Понякога дори 
думите са излишни. Когато чо-
век се  довери на вдъхновение-
то и твореца, тогава се случва 
най-голямото чудо.  Важно е 
само намерението, с което се 
правят рисунките. Посланието 
им  винаги носи пожелание за 
здраве, за любов, плодородие, 
защита и  благословия. Изри-
суването на тялото с изящни 
орнаменти, които нежно се  
увиват и следват естествени-
те форми на тялото, засилват 
женствеността и  самочувстви-
ето на всяка дама. А благотвор-
ните ефекти от самата билка 
къна  са незаменими. Къната 
е много предпочитана заради 
нейния охлаждащ, антисепти-
чен ефект и има балансиращо 
хормоните въздействие. Сме-
сена с  ароматни, етерични 
масла тя е истинска терапия за 
душата и тялото“. 

 Изгрев

АРТ ТВОРЕЦ ГОСТУВА В ШАБЛАОТНОВО „ПЛУВНО 
ЛЯТО“ ЗА ДЕЦАТА 

За поредна година, този път 
на къмпинг „Добруджа“, се 
проведе детски отдих „Плувно 
лято“. То, както и досега, бе ор-
ганизирано от община Шабла 
и Общински детски комплекс. 
В заниманията се включиха 
16 деца на възраст от 9 до 16 
години. Капризите на време-

то през първата седмица не 
отказаха младите ентусиасти 
и те редовно посещаваха за-
ниманията. На тях децата се 
запознаха с различни техники 
на плуване и как да се предпа-
зят от непредвидени ситуации 
в морето.

Изгрев 

ПОЕТИЧЕН КЪТ

НА ЛЕВСКИ
В света на вехтите завети,
aз чувам младия ти глас:

Да създаваме комитети
от всички нас
за всички нас,
че свободата е по-нужда
от хляб и слънце в този век - 
не за облага и за служба - 
за правото да си човек.

За свободата имаш право
да сменяш своето лице.
За свободата нямаш право
да сменяш своето сърце!

Ти беше винаги различен
и винаги един и същ.
Ти се раздаваше на всички,
на себе си - 
нито веднъж.

Аз виждам младото ти тяло
как,
окачено да умре,
се люшва в нас като махало
и няма никога да спре.

Недялко Йорданов

„Цветовете на Мароко” 
е вълнуващ и много личен 
фото-разказ на една бъл-
гарка – Мариела Русева. 
„Пътувам, значи съществувам“ 
не е клише.

Заповядайте на 26 юли от 
18.00 часа в Зеления обра-
зователен център и станете 
част от приказката за цве-
товете, ароматите и нравите 
на Мароко, където чрез фо-
тографиите ще се пренесем.  
Всяка снимка има свой живот, 
но всеки зрител може да разка-
же своята собствена история по 
нея. Открийте вашата история 
докато разглеждате изложбата 

на Мариела Русева „Цветовете 
на Мароко”. 

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! 

„ЦВЕТОВЕТЕ НА МАРОКО“

На 17 юли темата на лятна 
читалня беше „Приключенията 
на Пинокио“ от Карло Колоди. 
Децата бяха запознати с биогра-
фията на италианския писател а 
също и с историята на издадена-
та през 1880 година книга. Забра-
вилите за плажа деца, прочетоха 
заедно с библиотекаря Дияна 
Димитрова историята на Пино-
кио, преразказана от Елизабет 
Хейзърик. Те научиха за татко 
Джепето и любовта, с която той 
е направил и възпитал Пинокио, 
как дървеният палавник е раз-
брал цената на книгите и знание-
то, за приключенията му с Арле-
кин и Пулчинела

След това всяко дете влезе в 

ролята на художник, като сгло-
би и илюстрира мини-книжка за 
„Приключенията на Пинокио“. 
Утре, сряда, (24 юли) от 15.00 
часа малките читатели ще имат 
кратка задача, изказана с думи. 
Отговорът на задачата ще им 
подскаже заглавието на приказ-
ка от Ханс Кристиян Андерсен. 
Дали в детския отдел на библи-
отеката при НЧ „Зора 1894“ ще 
прелитат лебеди, ще марширу-
ват оловни войници или запале-
ни кибритени клечки ще светят 
в мрака – това децата ще узнаят 
утре. Разбира се, те отново ще 
прочетат книгата заедно и ще 
изработят главните герои в нея. 

Изгрев

ПИНОКИО В ЛЯТНАТА ЧИТАЛНЯНа 18 юли край живописния 
морски бряг на село Тюленово 
започна петото издание на Арт 
фест 2019. 

За пореден път се събера-
ха творци, които представиха 
рецитали, концерти, изложби. 
Отново отвориха врати арт-ра-
ботилнички и творчески база-
ри.

 На откриването присъст-
ваха кметът на община Шабла, 
Мариян Жечев, председателят 
на Общинския съвет, д-р Йор-
данка Стоева, жители и гости 
на Общината. Кметът на об-
щина Шабла, Мариян Жечев 
приветства с „Добре дошли“ 
присъстващите, много от кои-
то са за първи път в Тюленово. 
Пожела им хубави емоции през 
фестивалните дни. Светла Ста-
матова, секретар на местното 
читалище - домакин на част от 
събитията, също пожела на ау-
диторията приятни емоции на 
тюленовска сцена.

Програмата започна с из-
пълненията на автентична 
фолклорна група и танцова 
формация „Цветни ритми“ 
село Паскалево.

През първия фестивален 
ден прозвучаха изпълненията 
на Биляна и Татяна Йотова.

Около сцената на площад 
„Морски“ бяха разположени 

творчески базари за приложни 
изкуства. „Книжарницата пред 
открито море” предлагаше кни-
ги от български автори. 

На шоуводещия Паскал 
Паскалев беше поверена зада-
чата - да се погрижи за доброто 
настроение на присъстващите.

През втория ден изнесоха 
концерти  Красимир Първанов 
и Борислав Хаджиев и прия-
тели. Любителите на народни 
песни и танци се включиха в 
хоротеката „Да тропнем ний 
хорце“. За най-малките  имаше 
магическо шоу.  

За любопитните да научат 
историята на село Тюлено-
во беше беседата на историка 
Мартин Желязков. Творческата 
работилничка за деца ЛаЛУ&-
ГЕР предложи на малките си 
посетители да творят и да се 
забавляват. 

В събота, в НЧ „Изгрев 
1936“ Тюленово, Николай Фе-
нерски посрещна свои почита-
тели  и ги потопи в своята по-
езия. Вечерта на площада също 
звучеше поезия от Камелия 
Кондова. Част от програмата 
беше и концерт-спектакълът 
„Коренуване“ на Моро. С кон-
церт на групата на Таралежков 
завърши третият фестивален 
ден.

Отново бяха организирани 

водолазни курсове за начина-
ещи.

Благодарение на компетент-
ната помощ на клуб „Приятели 
на морето“, в рамките на три 
дни, над петдесет човека усети-
ха тръпката да се потопят - бук-
вално и преносно - в красотите 
на подводната приказка в Тю-
леново. За останалите естети на 
природата имаше организира-
на разходка с лодка.

В конкурса за най-добра 
рибена чорба се престрашиха 
6 човека. Жури с председател 
Михаела Михайлова-управи-
тел на хотел „Делфина“ в село-
то и членове, Ивелин Гешев от 
Балчик и Светла Христова от 
Варна оценяваха кулинарни-
те произведения и решиха, че 

най-вкусната рибена чорба е 
на Галя и Светльо от „Хански 
стан“.

С концерта на Дидо и Ники 
или последните Мухикани за-
върши петото издание на Тюле-
ново арт фест.

През фестивалните дни за-
наятчии твориха на морския 
бряг, а сътвореното от тях беше 
подредено за любители и по-
знавачи на изкуствата. През 
четирите дни под открито небе 
много обективи запечатаха 
гледки от природата, моменти 
от сцената, творенията на арт 
участниците, усмивките по ли-
цата на малки и големи. С на-
дежда за нови срещи догодина 
и нови приятели.

Йорданка Радушева

Следва от стр.1
Развълнуваният Улрих Бе-

ман заяви, че е щастлив да е сред 
приятели и съмишленици и бла-
годари на община Шабла за ока-
заната му чест. Той изказа свои-
те благодарности и към всички, 
допринесли за това, българско-
то издание на книгата му да ста-
не факт. „За мен и моето семей-
ство, Шабла и Горичане (селото, 
в което е българският му дом) са 
част от моята Родина! Радостен 
и горд съм, че сме сега тук заед-
но!“ – каза г-н Беман. Той обяви, 
че приходите от продажбата на 
„Ярост“ на 100% ще се използ-
ват за социални проекти в об-
щина Шабла, а ако има второ 
издание на книгата – постъпле-
нията пак ще останат под съ-
щата форма в Общината. Улрих 
Беман обяви, че следващото да-

рение ще е за създадения преди 
10 г. с помощта на ръководената 
от него международна органи-

зация „Интерхелп“, Център за 
социална рехабилитация и ин-
теграция (ЦСРИ) в Шабла. Това 

ще бъде микробус, специално 
пригоден за нуждите на потре-
бителите на Центъра, които са 
със специални потребности. 
Друго анонсирано от г-н Беман 
дарение е пълен комплект уни-
форми за пожарникарите от РС 
ПБЗН Шабла, както и зимни ра-
ботни  дрехи за 30-те служители 
на общинската фирма БКСТРО. 

Опашка от закупилите си 
„Ярост“ шабленци се оформи 
пред импровизирания кът, къ-
дето авторът на книгата разда-
де автографи на читателите.

Мажоретният състав при 
ОДК Шабла, певческа група 
„Кардарина“ при НЧ „Победа 
1941“ с. Горичане и хор „Патри-
от“ допринесоха с изпълнени-
ята си вечерта да остане неза-
бравима.

Йордан Енев

УЛРИХ БЕЕМАН ПОЛУЧИ ПОЧЕТНИЯ 
ЗНАК НА ШАБЛА Хуманитаристът  бе отличен на 

представянето на книгата си „Ярост“

Пожелания и автографи за читателите от автора на „Ярост“

Откриването

ТЮЛЕНОВО АРТ ФЕСТ 2019 ГОДИНА
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„Изгрев“ – Ще споделите ли 
с нашите съграждани житей-
ския си и трудов път?

Светла Атанасова – Живо-
тът ми премина и продължава 
да преминава в община Шабла. 
Основното си образование за-
върших в ОУ „Иван Вазов“ в 
с. Ваклино. Продължих в Пе-
дагогическа гимназия „Сте-
фан Караджа“ в Каварна. През 
1975 г. завърших ИДНУ „Тина 
Киркова“ Добрич и веднага 
започнах работа в училището 
във Ваклино, където имах щас-
тието да работя с един изклю-
чителен човек и директор като 
Стефан Иринков. През 1981г., 
завърших висше образование 
със специалност „Българска 
филология и руски език“ във 
ВПИ „Константин Преславски“ 

Шумен. 31 години работих във 
ваклинското училище. С голя-
ма болка преживях закриване-
то на ОУ „Иван Вазов“. След 
това, продължих 11 години в 
ОУ „Св. Климент Охридски“ 
Дуранкулак и там се пенси-
онирах. През този период се 
омъжих, родих две прекрасни 
момичета, сега се радвам на че-
тири внучета.

“Изгрев“ – Какво са за Вас 
Шабла и нейните хора?

С.А. – За мен Шабла винаги 
е бил едно уютно и подредено 
градче със своите плюсове и 
минуси. Тук винаги знаеш за 
кое към кого да се обърнеш, 

което не може да се каже за 
големите градове. В Шабла жи-
веят моите приятели, трудолю-
биви и усмихнати хора, които 
внасят допълнителна човешка 
топлина и уют в живота ми. 
Тези си чувства съм показала 

в едно мое стихотворение, спе-
челило специалната награда на 
РИО на МОН, гр. Добрич на 
конкурса „На учителя с любов“. 
Стихотворението започва така:
„Аз съм оттам, откъдето, 
слънцето първо изгрява,
Нежно докосва морето,
 после целувки дарява…“, а за-
вършва:
„Там чучулигите пеят,
песни за трудови хора.
Там добруджанци живеят
и не усещат умора.“. С две думи – 
Шабла е моя живот!

„Изгрев“ – С кои приети и 
изпълнени решения на предсе-
дателствания от Вас Общински 

съвет, можете да бъдете горда?
С.А. – В периода 2003-2007 г., 

13-членният Общински съвет, 
чийто председател бях се сблъс-
ка с много проблеми, по които 
трябваше да вземе важни реше-
ния. По предложение на кмета 
Елка Димова, бяха внесени, а 
след това изпълнени, решения, 
които касаят пряко живота и 
здравето на жителите на Об-
щина Шабла – създаде се Спеш-
на помощ, въпреки че нямаме 
болница; създаде се Районно 
управление на МВР; изградиха 
се мостовете над дерето, раз-
рушени след наводнението от 
2005 г. и се прокопа отводните-
лен канал, направихме канали-
зация на централната част на 
Шабла; реновираха се сградите 
на Детската градина и Детската 
ясла, също така читалищни и 

административни сгради в ня-
кои от селата на Общината и в 
града. Възстанови се дейност-
та на Градския духов оркестър. 
Създадохме националния лите-
ратурен конкурс „Георги Дави-
дов“. Стартирахме „Арт-пъте-
ки“ в Крапец, чийто участници 
обогатиха галерийния фонд на 
Общината. Възстановихме из-
даването на общинския вест-
ник, вече с ново име – „Изгрев“, 
използвам случая да Ви честитя 
15-годишния юбилей!

„Изгрев“ – Какво ще поже-

лаете на Шабла и шабленци за 
юбилея?

С.А. – На първо място – да 
бъдат здрави! Да продължават 
да обичат и пазят чист и уютен 
нашия град! Да знаят и помнят, 
че Шабла е важна и неотменна 
част от богатото културно и ис-
торическо наследство на нашата 
Родина, а морето и житата – да ги 
зареждат с обич към половинве-
ковна Шабла!

„Изгрев“ – Благодаря Ви за 
интервюто, госпожо Атанасо-
ва.

С.А – И аз ви благодаря за 
вниманието и нека създаденият 
от нас ваш вестник да продължи 
все така обективно да ни инфор-
мира за събитията в града и Об-
щината!

Разговаря Йордан Енев

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

„Изгрев“,  продължаваме рубрика-
та, в която  разговаряме с наши 
съграждани, допринесли за насто-
ящето на град Шабла. В днешния 

си брой ще Ви срещнем със Светла 
Атанасова,  председател на Об-
щински съвет Шабла в периода 
2003-2007 година:

Светла Атанасова: „ШАБЛА Е МОЯТ ЖИВОТ!“

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

Право на лична помощ до 
31.12.2020 г. имат:

– Лица с право на чужда помощ 
и определени 90 и над 90 % трайна 
намалена работоспособност или 
вид и степен на увреждане;

– Децата с право на чужда по-
мощ с определени 50 и над 50 на 
сто вид и степен на увреждане или 
степен на трайно намалена рабо-
тоспособност;

– Децата без право на чужда 
помощ с определени 90 и над 90 на 
сто вид и степен на увреждане или 
степен на трайно намалена рабо-
тоспособност;

От 01.04.2019 г. можете да за-
явите желанието си да ползвате 
Механизма лична помощ. Доку-
ментите за изготвянето на инди-
видуалните оценки на потребно-
стите от лична помощ се подават 
в специализирания отдел в дирек-
ция „Социално подпомагане.

Документите за изготвяне на 
индивидуална оценка на потреби-
телите са:

* Заявление-декларация по об-
разец;

* Формуляр са самооценка;
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА 

ОЦЕНЯВАНЕ
Документите можете да по-

лучите в Дирекция „Социално 
подпомагане“ или да изтеглите от 
електронната страница на Аген-
ция за социално подпомагане – 
меню „Социално подпомагане“, 
подменю „Подкрепа на хората 
с увреждания“, „Индивидуална 
оценка на потребностите“, раздел 
„Документи“.

Заявлението и формулярът за 
самооценка се попълват от Вас, от 
Ваш законен или упълномощен 
представител.

Документите се подават лично, 
чрез упълномощено лице или от 
законен представител.

Когато ползвател на лична по-
мощ е малолетен или поставено 
под пълно запрещение лице, той 
се представлява от законния му 
представител, а когато е непъл-
нолетен или поставено под огра-
ничено запрещение лице, се иска 
съгласието на законния му пред-
ставител.

ОЦЕНЯВАНЕ
След подаване на документите 

ще бъдете посетен в дома Ви от 
служител на Дирекция „Социално 
подпомагане“, който има задълже-
нието на установи Вашите реални 
затруднения и потребности и да 
проведе интервю с Вас или Ваш 
законен представител или с чо-
века, който полага грижи за Вас. 
Служителят използва специално 
разработен формуляр с различ-
ни въпроси, изследващи Вашите 
функционални затруднения.

Въз основа на Вашата самоо-
ценка, представените документи 

и резултатите от проведеното ин-
тервю, на заседание на специали-
зирания отдел се изготвя Индиви-
дуална оценка на потребностите 
Ви.

В 10-дневен срок от изготвяне 
на индивидуалната оценка на по-
требностите се издава направле-
ние за включването Ви в Механи-
зма лична помощ.

За да се включите в Механизма 
за лична помощ трябва да подаде-
те заявление в общината по насто-
ящ адрес.

Документи за включване:
* Заявление, в което посочвате 

избраното от Вас лице за асистент;
* Направлението, издадено от 

Дирекция „Социално подпомага-
не“, с определения Ви брой часове 
за лична помощ;

Когато в заявлението не сте по-
сочили асистент, общината /дос-
тавчикът на лична помощ/ може 
да Ви предложи асистент.

Личен асистент може да бъде 
всеки, който не е поставен под 
запрещение и не е осъждан. Няма 
доходен критерий за назначаване 
на личен асистент.

В заявлението, Вие /Вашият 
законен представител/ изрично 
давате съгласие:

* Добавката за чужда помощ да 
се превежда за плащането на полз-
ваната услуга;

* До 380 лв. от месечната по-
мощ по чл. 8д от ЗСПД /в зави-
симост от броя на определените в 
направлението часове/, изплаща-
на за деца с 90 и над 90 на сто вид 
и степен на увреждане, да се пре-
вежда за заплащане на ползваната 
услуга.

Важно е да знаете, за да напра-
вите избора си!

– Даденото съгласие за транс-
фериране на посочените суми е за-
дължително условие за включване 
и ползване на Механизма лична 
помощ. Трансферът ще бъде из-
вършван само след сключване на 
трудов договор с асистент и при 
реално предоставяне на услугата.

– Правата и задълженията на 
потребителя, личния асистент и 
общината/доставчика се уреждат 
чрез тристранно споразумение, а 
личният асистент се назначава с 
трудов договор, сключен между 
него и общината/доставчика.

Първите асистенти ще бъдат 
назначени от 01.09.2019 г., което 
значи, че всеки, който желае да по-
лучава асистентска помощ, трябва 
да подаде заявление за изготвяне 
на индивидуална оценка сега!

Законът за личната помощ не 
допуска едновременното полу-
чаване на подкрепа от няколко 
източника за задоволяване на съ-
щите потребности!

Източник: Агенция за соци-
ално подпомагане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ 
В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

28-ми юни, 2005 г. - след откриването на Районното управление 
на полицията в Шабла – общинските съветници, заедно с то-
гавашния министър на вътрешните работи, Георги Петканов.

Със съпруга си Милчо и втория си внук Георги.

ДНИ НА МОРЕТО ШАБЛА 2019
ЮЛИ - АВГУСТ

ДАТА СЪБИТИЕ МЯСТО
26 юли 18 ч. „Цветовете на Мароко“ – фотоси с 

поезия на Елена Георгиева
Зелен образователен 
център

26 юли 20 ч. „Джаз до морето“ – концерт с учас-
тието на Митко Семов, Веселин Ве-
селинов-Еко, Мирослав Иванов и 
Стефан Вълдобрев-специален гост

Село Езерец

27 юли 16 ч. Музикална работилница на сак-
софон за деца с Павлета Проданова 
и саксофониста от Германия Франк 
Нестлер

Зелен образователен 
център

31 юли 21 ч. Кино в парка Шабла, градски парк
1 август 18 ч. Откриване на „Дни на местните та-

ланти“
Зелен образователен 
център

7 август 21 ч. Кино в парка Шабла, градски парк
8 август 18 ч. „Празнични докосвания в цвят и 

коприна“ – изложба на Ива Пен-
чева

Зелен образователен 
център

9 август 10 ч Национална детска асамблея 
„Празнични докосвания в цвят и 
коприна“

Шабла, градски парк

14 август 21 ч. Кино в парка Шабла, градски парк

16 август 18 ч. Концерт класическа музика Зелен образователен 
център

21 август 21 ч. Кино в парка Шабла, градски парк

23 август 18 ч. Концерт класическа музика на 
Лили Богданова-роял

Зелен образователен 
център

27 август 
9.30 ч

Концерт на духовия оркестър на во-
енноморските сили 

Шабла, площа-
да пред читалище 
„Зора“ 

27 август 18 ч Концерт на Варненската филхармо-
ния с диригент Свилен Симеонов

Шабла, градски парк

14 септември 
15 ч 

Ден на плодородието – фолклорен 
фестивал

Шабла, градски парк

община Шабла напомня на всич-
ки ХОТЕЛИЕРИ на територията 
на общината, които предоставят 
туристически услуги в Местата за 
настаняване (в т. ч. Къщи за гости 
и Стаи за гости), че:

Всички лица, извършващи хо-
телиерство в средства за подслон 
и места за настаняване са длъжни 
да предоставят туристически ус-
луги в категоризиран туристиче-
ски обект или в обект, на които е 
издадено Временно удостовере-
ние за открита процедура по кате-
горизиране. В случай, че към на-
стоящия момент туристическият 
обект не е категоризиран съглас-
но Закона за туризма, следва неза-
бавно да се предприемат действия 
по категоризиране му. В противен 
случай, община Шабла ще налага 
предвидените в Закона за туризма 
глоби и имуществени санкции на 
нарушителите.

Всички данъчно задължени 
лица, които подлежат на облагане 
с патентен данък, следва да пода-
дат Патентна данъчна декларация 
по чл.61н от ЗМДТ /по образец/ 
в Дирекция „Местни данъци и 
такси“ към община Шабла, в коя-
то   декларират до 31   януари на 
текущата година обстоятелства-
та, свързани с определянето на 
данъка /само за целогодишните 
обекти/. В случаите на започване 
на дейността след тази дата да-
нъчната декларация за облагане 
с патентен данък се подава непо-
средствено преди започването 
на дейността /за сезонните обек-
ти/. Важно!!!Обявените стаи по 
Патентна декларация следва да 
съответстват с подадената Декла-
рация по §27 от ЗМДТ за обявява-
не на легловата база в туристиче-
ския обект и Удостоверението за 
утвърдена категория на  обекта!!!

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОЧНАЛИЯ 
ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН 2019,


