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 „Лятото е книгата на надеждата. За това мразех и същевременно обичах лятото - караше ме да вярвам.“
Бенджамин Саез

МИСЪЛ НА БРОЯ

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

                                                          

 

 

  
 

в Зелен образователен център  
на 01 август (четвъртък) от 18:00 ч. 

 
 

Венета АТАНАСОВА 
Галина ДИМИТРОВА 
Десислава ПЛАМЕНОВА 
Доротея ПАНЧЕВА 
Ема КРУМОВА 
Маргарита НИКОЛОВА 
Мария ИЛИЕВА 
Милица ДАМЯНОВА 
Светлана ДИМИТРОВА 
Цветанка КАЛЧЕВА 
ЦСРИ, гр. Шабла 

 

З А П О В Я Д А Й Т Е! 

На 26 юли в Езерец се 
състоя първият Джаз фест.

В него участваха Мит-
ко Семов-барабани, Весе-
лин Веселинов-Еко, Ми-
рослав Иванов, Павлета 
Проданова-пиано, Пламе-
на Костова-вокал, Франк 
Нестлер-саксофон и със 
специалното участие на 
Стефан Вълдобрев. 

Фойерверки от музика, 
настроение, ритми и мно-
гото публика бяха част от 
духовното пиршество, наре-
чено Джаз до морето. Неза-
бравимо и вълнуващо. 

Всичко това се случи със 
съдействието на Община 
Шабла, Нико Ников, чи-
талище „Отец Паисий“с.
Езерец, къщи „Виола“ и ор-
ганизатора Павлета Прода-
нова.

Всички си пожелаха - сре-
ща, отново догодина.

Част от това събитие, но 
за малката публика беше му-
зикалната работилница на 
саксофон. В Зеления обра-
зователен център децата се 
срещнаха с Франк Нестлер 
– преподавател по саксофон 
от Дрезден, Германия, който 
участва в джаз феста край 
морето в Езерец. Той разка-
за на бъдещите музиканти, 
че през 1840 година е съз-
даден първия саксофон от 
Адолф Сакс. Обясни им кол-
ко видове саксофони има и 
че се използва в джаза.Сак-
софонът е дървен духов ин-
струмент, на който могат да 
свирят деца и възрастни.

Много бяха смелчаците, 
които се престрашиха да 
хванат музикалния инстру-
мент в ръце и възпроизве-
дат звуци с него.

Изгрев

ПЪРВИ ДЖАЗ ФЕСТ В ЕЗЕРЕЦ

На 27 юли, областният упра-
вител Красимир Кирилов свика 
и проведе заседание на Щаба за 
изпълнение на областния план 
за защита при бедствия във 
връзка с усложнената епизоо-
тична обстановка и нараства-
щите установени случаи на за-
боляване от африканска чума 
по свинете (АЧС) в промишле-
ни обекти в Северна България. 
Единодушно участниците в за-
седанието решиха да бъде обя-
вено бедствено положение за 
срок от 7 дни на територията на 
област Добрич, за което област-
ният управител издаде заповед 
№ ОКД-14-02-1/27.07.2019 г.

В заповедта са разписани 
мерки, които се налагат с цел 
неразпространение на болес-
тта на територията на област 
Добрич. В срок до 5 август 2019 
г. всички стопани, отглеждащи 

прасета в т. нар. „заден двор“, 
имат гратисен период, в който 

могат да умъртвят животни-
те и приберат месото за лична 
консумация. По време на гра-
тисния период, служителите 
на реда ще налагат санкции 
за нерегламентиран превоз на 

животни по пътната мрежа на 
територията на цялата област. 
Комисии от експерти със съ-
действието на органите при 
ОД МВР започват проверки по 
населените места за спазване на 

разпоредените мерки. След из-
тичане на гратисния период се 
преминава към санкциониране 
на нарушителите – стопанин, 
отглеждащ нерегламентирано 
прасе, ще бъде санкциониран 

по Закона за ветеринарномеди-
цинската дейност, с глоба в раз-
мер от 150 до 1000 лв. Животно, 
открито в заден двор, ще бъде 
умъртвено от ОДБХ и загробе-
но, без право за консумация. 

В гратисния период се за-
бранява също и свободното 
събиране на трюфели, билки и 
горски плодове. За неспазване-
то на разпорежданията ще сле-
дят служителите на държавни-
те и ловни горски стопанства, 
като глобите достигат до 500 лв. 

Областният управител Кра-
симир Кирилов отправя при-
зив към жителите на област До-
брич за отговорно отношение 
и своевременна реакция във 
връзка с усложнената епизоо-
тична обстановка и предпри-
емане на действия с цел недо-
пускане на разпространение на 
заболяването и опазването на 
част от икономиката на област 
Добрич.

Областна администрация 
Добрич

БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ В ДОБРИЧКА 
ОБЛАСТ ВЪВ ВРЪЗКА С АФРИКАНСКАТА ЧУМА

До 5 август е срока за клане на домашните прасета и приби-
ране на месото за лична консумация, санкциите за неизпълне-
ние са от 150 до 1000 лв.

Общинската епизоотична комисия заседава вчера, 29-ти юли.

Франк Нестлер и Павлета Проданова

Петгодишният Константин, най-малкият участник в 
„работилницата“.
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ВЪВ ВРЪЗКА С 
ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН 2019,

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

Телефон: 0888 197 638

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.,
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

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.

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“

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 2 август 2019 година

 се навършват 
23 години

от смъртта на
ИВАН ДИМИТРОВ ВИШИНСКИ

 (починал на 68 години)
За един живот, живян достойно,
за едно сърце голямо и прекрасно,

за един образ скъп, мил и 
непрежалим

забрава няма!
Обичаме те!

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 1 август 2019 г. се навършват

5 тежки и тъжни години
без нашия скъп

съпруг, баща, дядо и прадядо

ДИМИТЪР ПЕТРОВ СЛАВОВ
(Черно море)

от с. Дуранкулак
починал на 70 години

В сърцата ни остави много обич,
нежност и топлота.

Любовта ни към теб никога няма да 
угасне.

Ние бяхме дарени с най-грижовния 
и предан съпруг, баща и дядо!

С обич и болка поклон!
От семейството

Уважаеми съграждани,
Община Шабла полага не-

прекъснати усилия за осигу-
ряване  и поддържане чисто-
тата на населените места и 
териториите за обществено 
ползване. Служителите от 
Общинско предприятие БКС-
ТРО са пряко ангажирани с 
дейностите по сметосъбира-
не, почистване на нерегламен-
тирани сметища и редовно 
извозване на отпадъците до 
Претоварна станция - Бал-
чик. Всичко това е свързано 
с разходването на постоянен 
финансов ресурс, който се 
осигурява от местните данъци 
и такса „Битови отпадъци“ на 
всеки един от нас. 

Разходите за обезпечаване 
на тези дейности непрекъс-
нато нарастват, поради което 
община Шабла е въвела сис-
теми за разделно събиране на 
отпадъците.

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 зе-
ленчуци, окосена трева или 
листа и други.

В гр. Шабла и с. Горун, на 
седемнадесет места, са по-
ставени жълти пластмасови 
контейнери тип „Бобър“ за 
разделно събиране на хартие-
ни, пластмасови и метални от-
падъци от опаковки и зелени 
контейнери тип „Иглу“ за раз-
делно събиране 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 периодич-
но организира кампании за 
предаване на излязло от упо-
треба електрическо и елек-
тронно оборудване, при кои-
то мобилни екипи обслужват 
домове и офиси на място, след 

предварително подадена заяв-
ка.

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 заед-
но, разделното събиране ще 
бъде по-ефективно. От нас 
зависи да положим необходи-
мите усилия.

Община Шабла Ви при-
зовава, ако досега не сте 
изхвърляли разделно отпа-
дъците си, започнете да го 
правите. Сгъвайте кашоните 
и смачквайте пластмасовите 
бутилки, преди да ги изхвър-
лите в съответния контейнер, 
за да освободите простран-
ство за следващите отпадъци 
от опаковки. Компостирайте 
биоотпадъците си и прила-
гайте готовия продукт като 
тор за обогатяване на почве-
ното плодородие или ги из-
хвърляйте разделно в кафя-
вия контейнер. Изхвърляйте 
старите батерии в съответни-
те съдове, предавайте непо-
требните електроуреди чрез 
организираните от общината 
кампании. Правете всичко, 
което допринася за опазване-
то на околната среда и нама-
лява количеството на боклу-
ка. Така малките ежедневни 
усилия, които полагаме, 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

Районна инспекция околна 
среда и води (РИОСВ) Варна 
ще сезира Районната прокура-
тура, за да се установи авторът 
на пожара, както и да бъдат 
предприети всички необходи-
ми мерки съгласно екологич-
ното законодателство, съоб-
щават от екоинспекцията във 
връзка с лумналите пламъци 
в защитената местност Дуран-
кулашко езеро. Проверката е 
показала, че огънят е тръгнал 
около 17:30 ч. на 26 юли и е 
потушен от служители на На-

ционална служба „Пожарна 
безопасност и защита на насе-
лението“. Според съставения 
протокол засегнати са общо 
37 дка, като огнищата са били 
две - съответно с площ от око-
ло 10 дка и около 27 дка. Няма 
данни за засегнати тръстикови 
масиви, съобщават от РИОСВ 
Варна.

Предстои да бъде установе-
но дали опожарените площи 
попадат в защитена територия, 
или са част от „Натура 2000“.

Actualno.com

РИОСВ ЩЕ СЕЗИРА 
ПРОКУРАТУРАТА ЗА 
ПОЖАРА КРАЙ ДУРАНКУЛАК

община Шабла напомня на всички ХОТЕЛИЕРИ на терито-
рията на общината, които предоставят туристически 

услуги в Местата за настаняване  
(в т. ч. Къщи за гости и Стаи за гости), че:

Всички лица, извършващи хотелиерство в средства за подслон 
и места за настаняване са длъжни да предоставят туристиче-
ски услуги в категоризиран туристически обект или в обект, на 
които е издадено Временно удостоверение за открита проце-
дура по категоризиране. В случай, че към настоящия момент 
туристическият обект не е категоризиран съгласно Закона за 
туризма, следва незабавно да се предприемат действия по ка-
тегоризиране му. В противен случай, община Шабла ще налага 
предвидените в Закона за туризма глоби и имуществени санк-
ции на нарушителите.
Всички данъчно задължени лица, които подлежат на облагане 
с патентен данък,  следва да подадат Патентна данъчна декла-
рация по чл.61н от ЗМДТ /по образец/ в Дирекция „Местни 
данъци и такси“ към община Шабла, в която   декларират до 
31   януари на текущата година обстоятелствата, свързани с 
определянето на данъка /само за целогодишните обекти/. В 
случаите на започване на дейността след тази дата данъчната 
декларация за облагане с патентен данък се подава непосред-
ствено преди започването на дейността /за сезонните обекти/. 
Важно!!!Обявените стаи по Патентна декларация следва да съ-
ответстват с подадената Декларация по §27 от ЗМДТ за обявя-
ване на легловата база в туристическия обект и Удостоверение-
то за утвърдена категория на  обекта!!!
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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

ПОЕТИЧЕН КЪТ

АВГУСТ
С  прах  в  душата  и  прах  по  нозете,
с  непоносимото  слънце  на  рамото,
аз  съм  тръгнал  да  стигна  морето,
но  от  години  седя  върху  камъка.

 И в  тръбата  на  зноя  заслушан,
за  бездомната  моя  покъщнина,
дом  строя  върху  старата  суша  -  
няма  отиване,  няма  завръщане.

С  есента  ще  угаснат  тревите,
ще  протегне  свойто  мълчание  пътя  -  
пак  ли  в  мен  като  зебри  ще  скитат
огнищата  чужди,  прозорците  жълти.

Тухла  по  тухла  -  цял  ден  ще  блъскам
 и  плодове  ще  посаждам  над  бурена.
Нека  друг  вместо  мене  да  лъска
тезгяха  на  младостта  ми  изгубена.

Трябва  най-сетне  аз  да  узная
как  ще  живея  с  тоя  скитник  -  сърцето.
Всичко  друго  е  пясък  и  пяна
и  сол,  с  която  ни  залъгва  морето.

Борис  Христов

Общинската организация на СОСЗР 
Шабла

 поздравява 
своя председател 

о.з м-р ЕМИЛ ТОДОРОВ 
с неговата 60-годишнина!

Желаем му здраве , да запази младежкия  дух 
в себе си и да продължи да ни ръководи с 

присъщия му ентусиазъм!
С уважение: Общинска организация 

 СОСЗР Шабла

ЧЕСТИТО!
На 29 юли, Йорданка Тодорова Панайотова

навърши 90 години!
Скъпа майко, бабо и прабабо,

да доживее човек тази възраст 
не е лесно!

На този красив ден, от все 
сърце  ти желаем

всичкото здраве на Земята!
Нека отпразнуваме и 
100-годишния ти юбилей заедно!

С много любов – от цялото семейство

ДНИ НА МОРЕТО ШАБЛА 2019
ЮЛИ - АВГУСТ

ДАТА СЪБИТИЕ МЯСТО
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

Заявления за получаване 
на всички видове семейни по-
мощи за деца ще може да се 
подават и по електронен път 
или чрез лицензиран пощен-
ски оператор. Това предвиж-
дат промени в Правилника за 
прилагане на Закона за семей-
ни помощи за деца, които бяха 
одобрени от правителството. 
Досега документи се подаваха 
само лично в дирекция „Соци-
ално подпомагане“ според на-
стоящия адрес на заявителя. С 
промяната се цели намаляване 
на административната тежест и 
улесняване на гражданите при 

кандидатстване за помощи.
Промените в правилника 

са свързани с направените из-
менения в Закона за семейни 
помощи за деца, които влизат в 
сила от 1 август 2019 г. В съот-
ветствие със Закона за семейни 
помощи за деца се урежда редът 
за предоставяне на еднократна-
та помощ за ученици, записа-
ни в първи клас, на два пъти. 
Урежда се и редът за промяна 
на предоставянето на тази по-
мощ от пари в натура и обратно 
в съответствие с възникналите 
или отпаднали обстоятелства.

МС

ПОМОЩИТЕ ЗА ДЕЦА И 
ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

На 24-ти юли, в детския 
отдел на библиотеката при НЧ 
„Зора 1894“, заедно с децата 
от лятна читалня отгатнахме 
в игра на думи заглавието на 
приказката от Ханс Кристиян 
Андерсен, а именно „Палечка“. 
Децата прочетоха верижно 
приказката и разбира се 
изработиха картонени Палечка, 
пеперуда и жабок.

Следващата ни среща в 

лятната читалня ще бъде по 
изключение във вторник на 
30-ти юли от 15:00 часа, кога-
то ще се запознаем с Любка 
Любопиткова, героинята на 
писателката Мая Бочева. Ще 
чуем заедно аудио приказката 
„Кой светна Луната?“ и ще 
помогнем на Любка да събере 
звезден прашец. Очакваме ви! 

Дияна Димитрова, 
библиотекар 

АНДЕРСЕН С „ПАЛЕЧКА“ 
В ЛЯТНАТА ЧИТАЛНЯ

В цветната палитра на нови 
за тях свят и култура се пото-
пиха посетителите на Зеления 
образователен център в Шабла 

на 26-ти юли. Това направи за 
тях варненката Мариела Русева 
с експонираната от нея фотоиз-
ложба „Цветовете на Мароко“.  
Авторката на снимките бе по-
разила със своята професио-
нална и арт поливалентност 
представилата я пред аудито-
рията Даниела Тодорова ( ръко-
водител на ЗОЦ). От Тодорова 
разбрахме че Мариела Русева, 

освен талантлив фотограф е и 
поетеса, журналист, и практи-
куващ психолог. Директорът 

на Центъра също сподели: „За 
Мариела фотографията е из-
куство, чрез което тя обича да 
разказва истории. Но истории-

те й не са лимитирани, защото 
всеки може да допълни разказа. 
Както е и в живота, всеки има 
свой поглед и прочит на видя-
ното. „Цветовете на Мароко“ е 
изложба, в която не става дума 
само за физически изобразе-
ните цветове, но това е и ме-
тафора за изобилието от багри 
в природата - от пустинята до 
ски курортите, за пъстротата в 

живота - от мизерията до лукса 
на най-високия социален ста-
тус в обществото, от духовната 

нищетата до възвишеността на 
науката и изкуството. И поне-
же Мариела е многопластова и 
преживява многоцветно, фо-

тографията не й е достатъчна, 
за да изрази напълно нейната 
експресивност.“

В залата беше и менторът 
на Русева във фотографията 
– работилият за БТА, БГНЕС 
и БНТ, и носител на редица 
национални и международни 
награди за фотожурналисти-
ка, Красимир Делчев. Русева бе 
комбинирала умело експони-
раните фотографии по стените 
със свои стихове, което въведе 
посетителите на изложбата в 
цветния свят на северноаф-

риканските бербери, уникал-
ния със своя колорит квартал 
Шипшоуен, красотата на Ма-
роко от Маракеш до Танжер. 

Като умел психолог, Мариела 
Русева подсили въздействието 
от снимките (избрани от общо 

1500 нейни „марокански“ ка-
дъра) с четенето на още свои 
стихотворения.

От няколко дни в You Tube 
се върти и  музикално видео 
„Цветовете на Мароко“ с фо-
тографии на Мариела Русева, 
музика на Наско Христов и 
изпълнение на SIXTY LEVEL. 
Присъстващите в залата се на-
сладиха на видеоклипа.

Йордан Енев

„ЦВЕТОВЕТЕ НА МАРОКО“ И В ШАБЛА

Фотографката е заснела дъщеря си на фона на стара арабска 
крепост.

Мариела Русева – в контакт с посетителите на изложбата.
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„Изгрев“ – Г-н Беман, в раз-
говора ни преди година, ние 
разговаряхме за лично вашата 
и на „Interhelp“ дейност у нас 
и в чужбина. По какви хума-
нитарни проекти работихте 
Вие и „Interhelp“   през това 
време, а и в момента?

Улрих Беман – За кален-
дарната година имаме седем 
проекта на три континента. 
Най-големият от тях  приклю-
чихме през май в Непал. Там  
училище беше разрушено от 
земетресение.  Ние от Interhelp, 
заедно с местни доброволци 
построихме на същото място 
ново училище за повече от 500 
ученици. Също с  помощта на 
Ротари клуба от Бад Пирмонт, 
в Шри Ланка доставихме меди-
цинско оборудване за постра-

дали от цунамито райони. Във 
Филипините работим по про-
ект за съвременно водоснабдя-
ване, в  Украйна помогнахме с  
линейки. Приготвяме няколко 
проекта в България за безра-
ботни – снабдяване със зимни 
дрехи и обувки. Ще оборудваме 
и работниците в шабленското 
общинско предприятие БКС-
ТРО с такива. Поръчали сме 
производството им в каварнен-
ска фирма. Това съвсем не са 
последните проекти за община 
Шабла. За Коледа камион с око-
ло 2000 подаръка за децата от 

област Добрич, включително и 
шабленските.

“Изгрев“ –  Вие сте човек, 
запознат с живота  на шаблен-
ци и жителите на Общината. 
Какво, според Вас се е развило 
и в каква посока, откакто за 
пръв път дойдохте в Шабла? И 
какви са възможностите пред 

нас?
Улрих Беман – Преди 16 

години, тук беше трудно да се 
намери хубав ресторант напри-
мер. А и за туристите имаше 
малко места, където да отсед-
нат. Това вече съвсем не е така.  
Вече  в община Шабла има дос-
та заведения за хранене и места 
за настаняване на летовниците, 
а разбрах, че за сезона леглова-
та база е запълнена…От година 
на година ситуацията в Шабла 
се подобрява. Виждам че общи-
ната ремонтира улици и сгради. 
Културният живот се обогатя-

ва, което също е много важно. 
Аз лично не обичам масовия 
туризъм и огромните хотели с 
шума и безредието. Много хора 
са с моите виждания за почив-
ката си, включително и мои 
сънародници. Защо Шабла да 
не стане привлекателна дести-
нация за германските туристи 
с дружелюбните  и гостопри-
емни хора, със своите плажове, 
чиста морска вода и девствена 
природа, които са съкровище! 
Това именно символизира пер-
лата, която д-р Стоева ми по-
дари на представянето на кни-
гата ми преди около седмица! 
Екотуризмът също има база за 
развитие. Всичко това може да 
се презентира на големите ту-
ристически панаири, какъвто 
е например ITB в Берлин. Това 
ще бъде добра възможност Об-
щината да реализира значител-
ни приходи…

„Изгрев“ - – Знаем, че сте 
написали книгата си „Ярост“ 
в с. Горичане, където е  семей-
ният Ви български дом. Ша-
бла и Общината ли са Вашата 
муза? Работите ли върху нов 
литературен проект в момен-
та? 

Улрих Беман – Да, може да 
се каже, че черпя вдъхновение 
от Горичане. Там е тихо, без 
телефон и интернет, имам вре-
мето да правя каквото искам, 
включително и да пиша.

„Изгрев“ – Аз лично про-
четох „Ярост“ на един дъх. В 
предварителния ни разговор 
споделихте, че сте написал и 
подготвяте за издаване нова 
книга, ще „издадете“ ли по-
вече за нея на читателите на 
„Изгрев“?

Улрих Беман – На първи 
септември ще е премиерата на 
германското издание на следва-
щата ми книга „Декемврийска 
смърт“. Действието се разви-
ва в северната част на Герма-
ния, в моя град Хамел, на река 
Везер. Разказва се за сериен 
убиец-психопат, който жесто-
ко убива четири жени. Както и  

„Ярост“, съм писал книгата по 
действителен случай, използ-
вал съм документи на патоло-
зи и следователи. Разбира се, 
книгата е  художествено пред-
ставяне, но на реални мисли на 
главния герой по реалния слу-
чай. Повече няма да издам.(бел. 
ред. - смее се). 

„Изгрев“ – Да очакваме ли 
и „Декемврийска смърт“ на 
български език?

Улрих Беман – Община 
Шабла ми помогна,  да стигне 
„Ярост“ до българския читател 
с организацията по превода и 
издаването. По същия начин, 
както при „Ярост“  ще се отка-
жа от хонорара за правата се и 
за „Декемврийска смърт“, при 
евентуално българско издание, 
за да се занижи стойността на 
книгата и тя да може да стиг-
не на нормална за българския 
пазар цена до читателите си в 
България. Ако се осъществи 
български превод на новата ми 
книга,  приходите от продаж-
бата на копията отново, както 
и при „Ярост“, ще се вложат в 
изцяло в социални дейности на 
територията на община Шабла.

„Изгрев“ – Поводът да се 
срещнем е 50-годишнината 
от обявяването на Шабла за 
град, но има и още два юбилея 
– създаденият с Ваша помощ и 
подкрепа Център за социална 
рехабилитация и интеграция 

(ЦСРИ) навършва 
10 години, а нашият 
вестник „Изгрев“ 15. 
Какви са пожелания-
та Ви към юбиляри-
те?

Улрих Беман – 
Центърът по социал-
на рехабилитация и 
интеграция в Шабла 
го обичам много. Горд 
и щастлив съм, че съм 
допринесъл в града да 
има такова важно за 
хората място, както и 
че аз съм малка час-
тичка от него. Подаръ-
ците трудно могат да 
изразят чувствата ми! 
(Бел. ред – последното 
дарение от г-н Беман 
за ЦСРИ, той обяви 
на представянето на 
„Ярост“ – микробус, 
пригоден за потреби-
телите на Центъра със 
специални потребно-

сти) Поздравявам ги, защото те 
вършат велики неща и съм си-
гурен, че и занапред ще помагат 
все така усърдно на нуждаещи-
те се хора! На вашия вестник 
пожелавам да се развивате, 
както се развива и самата Об-
щина – като за начало, от 4, да 
станете поне 8 страници! А на 
шабленци и всички жители на 
Общината, желая да са здрави 
и да ценят, обичат и уважават 
това, което имат!

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

Улрих Беман – И аз Ви бла-
годаря за вниманието.

Разговаря Йордан Енев

На 27-ми август, тази година ще 
отбележим петдесетгодишнината 
от обявяването на Шабла за град! 
По този повод, във вестник „Изгрев“ 
разговаряме   с наши съграждани, 
допринесли  за настоящето на град 

Шабла. През изминалата седмица, на 
представянето на книгата си „Яр-
ост“,  председателят на Германската 
асоциация за международна помощ 
„Interhelp“,  Улрих Беман получи почет-
ния знак на Шабла. Утвърдилият се 

като най-голям дарител в социална-
та сфера в Общината пред последни-
те 16 години  и сам определящ община 
Шабла като част от своята Родина, 
Улрих Беман намери достойното си 
място в нашата рубрика:

Улрих Беман: „ХОРАТА И ПРИРОДАТА СА СЪКРОВИЩАТА НА ШАБЛА!“

50 ГОДИНИ ШАБЛА – ГРАД! 

ПП ГЕРБ- ШАБЛА
свиква

на 2 август (петък) 2019 г. от 17:30 ч.
в Зелен образователен център гр.Шабла

ОБЩИНСКО СЪБРАНИЕ на ПП ГЕРБ - ШАБЛА
при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Номинации за кметове на кметства.
2. Номинации за общински съветници.
3. Номинации за кмет на община.

Право на участие имат всички членове на организацията на 
ГЕРБ- Шабла с платен членски внос.
На събранието могат да присъстват и граждани, които не са 
членове на ПП ГЕРБ, без право да правят номинации и да 
гласуват.
При липса на кворум, събранието се отлага с един час.

От Ръководството

Шабленските състезате-
ли от Морски клуб „Портус 
Кариа“ обраха трофеите на 
турнира по подводен рибо-
лов за купа „Каварна“ 2019! 
Нашите момчета се представи-
ха повече от страхотно в 4-тия 
кръг за купа „България“. На 
проведения на 27-ми юли тур-
нир по подводен риболов за 
купа „Каварна“, шабленският 
Морски клуб „Портус Кариа“  
бе представен от петима състе-
затели - Ангел Златанов, Йов-
чо Николов, Димитър Дражев, 
Петър Колев и Нелко Йорда-
нов. В условия на солидна кон-
куренция от 48 участници от 
12 клуба и мътна вода, нашите 
момчета за пореден път пока-
заха силата и професионализма 
на шабленската харпунджийска 
школа, като заслужено спече-
лиха цели 2 трофея! Младият 

ни талант Йовчо Николов по-
веде убедително класирането 
по време на меренето на улова 
със забележителните 10 ва-
лидни платерини! Единствено 
последният измерен улов в със-
тезанието от 12 платерини на 

Любо Ловчев от Ватус-Про, гр. 
Варна успя да измести Йовчо 
от лидерската позиция.  Така 
шабленският талант се окичи 
със среброто, като той изпре-
вари заелия трето място добре 
познат национал на България 
от „Черноморец“, гр. Бургас, Ва-
лентин Люцканов

И ако някой си е помислил, 
че шабленският отбор би се 
задоволил с второто място, се 
е объркал или не се е коорди-
нирал с намеренията на наше-
то варненско момче Димитър 
Дражев. Да, това е същият 
състезател, който на миналия 
турнир в Тюленово остана 
4-ти само за 30 точки разлика. 
Митко пак път не се размина с 
трофеите, като този път вдигна 
трофея за най-голяма риба за 
отстреляния кефал с тегло 1060 
гр.

Шабла се гордее с момче-
тата от Морски клуб „Портус 
Кариа“, като не се съмняваме, 
че и първото място в кръг от 
купа „България“ е само въпрос 
на време!

Изгрев

БЛЕСТЯЩО ПРЕДСТАВЯНЕ 
НА“ПОРТУС КАРИА“ И В КАВАРНА!   
Йовчо Николов и Митко Дражев вдигнаха поредни отличия

„Сребърният“ Йовчо Николов със своя улов.

Димитър Дражев (вляво), след секунди ще получи  наградата за 
най-голяма отстреляна риба на турнира.

20-ти юли, 2018-та год. – Улрих Беман подарява нов 
противопожарен автомобил за нуждите на РС ПБЗН Шабла. На 
събитието присъстваха: кметът на община Шабла, Мариян 
Жечев; председателят на Общинския съвет, д-р Йорданка 
Стоева; комисар Дарин Димитров – началник на РД ПБЗН 
Добрич, и началникът на РС ПБЗН Шабла, Стефан Петков.

Колективът на Държавния социален патронаж Шабла, на 
фона на подарения на 22-ри юли, 2016-та год. автомобил за 
обслужване на потребителите на Патронажа.

27-ми август 2014-та год., заедно 
със сина си Лео на честванията на 45 
години, от обявяването на Шабла за 
град – на Фара.


