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„Красотата става проблем за една жена само в два случая: когато я няма и когато няма нищо друго освен нея.“
Моника Белучи

МИСЪЛ НА БРОЯ

ДНИ НА МОРЕТО 2019

ЛЯТНО  
КИНО - 3D 

Мапинг шоу
7 август ОТ   21.00 ЧАСА

ПАРКА В ГРАД ШАБЛА
ВХОД СВОБОДЕН

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!
ОБЩИНА ШАБЛА

Ви уведомява, че от 02.05.2019 година е с нова обслужваща 
банка:

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД клон ДОБРИЧ,  
офис Шабла

- за плащане на местни данъци и такси:
IBAN: BG 59 IABG 7495 8400 207 501

BIC: IABGBGSF
- набирателна сметка за депозити и гаранции:

IBAN: BG 30 IABG 7495 3300 207 401
BIC: IABGBGSF 

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

BIC: IABGBGSF

На 2 август, в Зеления об-
разователен център, се състоя 
междинна пресконференция по 
проект: “Безгранично здраве 
чрез спорт и сътрудничество – 
обединени в битката срещу за-

боляванията”, № 16.5.2.063, фи-
нансиран по Договор за БФП № 
47404/03.04.2017 г., по програма 
INTERREG V-A Румъния-Бъл-
гария 2014 – 2020, съфинанси-
рана от Европейския съюз чрез 
Европейски фонд за регионално 
развитие и Националния бю-
джет на Република България. 
Събитието откри кметът на 
община Шабла г-н Мариян 
Жечев. Той обясни, че това е 
междинна пресконференция 
за изпълнението на проекта, 
по който партньори са град 

Хършова, община Шабла и Ру-
мънската федерация по ойна.  
За основните и специфични 
цели, основните дейности, оч-
акваните резултати и строи-
телно-монтажните дейности 

говори Петър Атанасов – на-
чалник отдел „Европейски про-
грами и икономическо разви-
тие“, координатор по проекта. 
Строително-монтажните рабо-
ти на Спортната зала в град Ша-
бла са приключили и предстои 
въвеждането на обекта в екс-
плоатация. Също така е доставе-
но предвиденото фитнес и тера-
певтично оборудване. Залата с 
терапевтично оборудване ще се 

използва за рехабилитационен 
център и предоставена за нуж-
дите на потребителите на Цен-
търа за социална рехабилитация 
и интеграция (ЦСРИ) Шабла. 
Гости от румънска страна бяха 
г-жа Елена Маня – личен съвет-
ник на кмета на град Хършова. 
Госпожа Маня разказа накратко 
за проекта и важността му за по-
добряването на здравословното 
състояние на населението на 
двете държави и представи еки-
па, който я придружава – пред-
ставители на НПО, на градската 
болница в Хършова и други. 
Нека припомним, че макси-
малната безвъзмездна финан-
сова помощ, която бе одобрена 
по проекта е в размер на 1 489 
666,82 евро. Общият размер на 
бюджета на община Шабла е 672 
453,89 евро. Съфинансиране-
то от страна на община Шабла 
като партньор е в размер на 2% 
от общия й бюджет по проекта 
или 13 449,08 евро.             Изгрев

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТА ЗА СПОРТНАТА ЗАЛА

Усложнената епизоотична 
обстановка в страната, вслед-
ствие заболяването африкан-
ска чума по свинете, наложи 
удължаване, до 2 септември, 
на обявеното бедствено по-
ложение за всички населени 
места на територията на област 
Добрич. От 6 август екипи ще 
извършват проверки спазен 
ли е от стопаните дадения до 5 
август срок за клане на прасета-
та. На нарушителите ще бъдат 
налагани глоби, а животните 
им ще бъдат умъртвявани, без 
право на консумация. 

Със Заповед № ОКД-11-02-
7/ 02.08.2019 г. на Областния 
управител на област Добрич 
са определени 20-километро-

ви зони около промишлените 
свинеферми в областта, в кои-
то да се преустанови отглеж-
дането на свине в обекти тип 
„заден двор“. На територията 
на община Шабла няма про-

мишлени свинеферми, но в 
обхвата на 20-километровата 
зона около свинекомплекса 
в с. Септемврийци, община 
Каварна, попадат гр. Шабла и 
селата Горун, Горичане, Про-

лез, Езерец, Крапец, Божано-
во, Твърдица, Ваклино, Смин, 
Черноморци, Захари Стояно-
во, Дуранкулак, Граничар и 
Стаевци. 

Община Шабла напомня на 
стопаните отново, че вирусът 
на африканската чума е изклю-
чително устойчив на изсуша-
ване, опушване, охлаждане и 
замразяване, поради което тези 
методи не са приложими за 
съхранение на свинското месо. 
Добитото  месо от собствени 
животни може да се съхранява 
дълго само след топлинна об-
работка за минимум 30 минути 
при 70 градуса по Целзий, дос-
тигнати във вътрешността на 
месото.

УДЪЛЖИХА БЕДСТВЕНОТО ПОЛОЖЕНИЕ 
В ДОБРИЧКА ОБЛАСТ ДО 2 СЕПТЕМВРИ
От 6 август започват проверки с унищожаване на незакланите прасета 
в обекти тип „заден двор“ и налагане на глоби на стопаните им 

Петър Атанасов говори на пресконференцията

Традиционно всяка година 
през първата събота на месец 
август се провежда конкурса 
за красиво и хармонично тяло 
“Мис Шабла“.

На 3 август, в Градския парк 
се проведе 46-то издание на 
конкурса. 

За съжаление на публиката 
претендентките бяха само че-
тири - всички от морската ни 
столица.

Жури с председател проф. 
д-р Цветан Недков – препо-
давател по „Кино и оператор-
ско майсторство“ в НАТФИЗ 
„Кръстю Сарафов“, доц. Любо-
мир Христов – декан на факул-
тета „Екранни изкуства“, Люси-
ен Велчев – председател на СК 
„Левски – спорт за всички“, Да-
ниела Кючукова – председател 
на читалищното настоятелство 
и Героника Станчева – „Мис 
Шабла 2018 година“ оценяваха 
момичетата.

Дефилирайки по бански 
костюми и официални тоале-
ти, всяко едно от момичетата се 
стараеше да впечатли и спечели 
журито и публиката.

Новата победителка в кон-

курса „Мис Шабла“ 2019 година 
е Мадлен Сергеева на 17 години 
от Варна.

Наградите връчиха Цветан 
Недков и Героника Станчева.

Нейни подгласнички ста-
наха Аника Иванова - трето 
място и Неда Тенева на второ, 
и двете от Варна.

Организатор на събитието е 
община Шабла. 

За доброто настроение на 
присъстващите се погрижиха 
балет „Каприз“, „Дайманд шоу“ 
и участничката в X factor, Вик-
тория Георгиева.

Изгрев

МАДЛЕН СЕРГЕЕВА СТАНА 
„МИС ШАБЛА“ 2019 ГОДИНА
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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

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

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

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 12 август 2019 година 
се навършват 6 месеца 

от смъртта на 
ЕЛЕНКА ВЕЛИКОВА 

ГЕРДЖИКОВА
починала на 80 години

Времето лети, но сълзите и мъката,   
че теб те няма, не стихват.  

Не се забравя човек, раздавал само 
добрини, топлина и обич.

Почивай в мир!
От семейството

Уважаеми съграждани,
Община Шабла полага не-

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

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

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

В гр. Шабла и с. Горун, на 
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 периодично 
организира кампании за пре-
даване на излязло от употре-
ба електрическо и електронно 
оборудване, при които мобил-
ни екипи обслужват домове и 

офиси на място, след предвари-
телно подадена заявка.

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

Община Шабла Ви призо-
вава, ако досега не сте изхвър-
ляли разделно отпадъците си, 
започнете да го правите. Сгъ-
вайте кашоните и смачквайте 
пластмасовите бутилки, преди 
да ги изхвърлите в съответния 
контейнер, за да освободите 
пространство за следващите 
отпадъци от опаковки. Ком-
постирайте биоотпадъците си 
и прилагайте готовия продукт 
като тор за обогатяване на поч-
веното плодородие или ги из-
хвърляйте разделно в кафявия 
контейнер. Изхвърляйте ста-
рите батерии в съответните съ-
дове, предавайте непотребните 
електроуреди чрез организи-
раните от общината кампании. 
Правете всичко, което допри-
нася за опазването на околната 
среда и намалява количеството 
на боклука. Така малките еже-
дневни усилия, които полага-
ме, ще имат пряк и незабавен 
ефект върху заобикалящия ни 
свят.

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

ПРИЗИВ ЗА РАЗДЕЛНО 
СЪБИРАНЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с честването 

на 20 години Спортен клуб 
„Кария“ Шабла,

МОЛИМ ВСИЧКИ БИВШИ И 
НАСТОЯЩИ СЪСТЕЗАТЕЛИ 

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

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

Предварително Ви благодарим!
УС на СК „Кария“

Младежи от Варна с прик-
люченски дух, любители на 
природата и палаткуването оч-
аква екопленер „Езерец 2019″ 
в края на август. Ежегодният 
еколагер на открито в шаблен-
ското село Езерец се органи-
зира от Обществения център 
за околна среда и устойчиво 
развитие  (ОЦОСУР). По вре-
ме на 4-дневния си престой 
младежите придобиват умения 
за строителство с глина и сла-
ма, приготвяне на обяд и ве-
черя по метода “Бавна храна”, 
наблюдение на биологичното 
разнообразие  на района  и ка-
чество на почвите и разбира се, 
оцеляване сред дивата приро-
да.  Лагерните дни не минават 
без  плажуване на обширната 
плажна ивица край Езерец и за-
бавления край лагерния огън.

Тази година екопленерът ще 
се проведе в две смени – от 29 
август до 1 септември и от 5 до 
8 септември. Престоят, обуче-
нието, храната и пътуването с 
обществен транспорт до село 

Езерец за младежи на възраст 
между 15 и 29 г. от Варна  се 
поема от програма „Младежки 
проекти 2019″ на Община Ва-
рна. Всички останали могат да 
участват  за собствена сметка. 
Настаняването е на палатки, 
като участниците е необходимо 
да си осигурят спални чували.

Заявки за участие се приемат 
до 20 август 2019 г. на ecovarna.
info  или на място в офиса на 
ОЦОСУР  (ул. „Сава Радулов” 
14). Екопленер “Езерец 2019” се 
организира от Обществен цен-
тър за околна среда и устойчи-
во развитие по проект  „Лятна 
Еколаборатория”, финансиран 
от програма „Младежки проек-
ти 2019″ на Община Варна.  За 
всички, за които палаткуването 
извън Вана, е доста екстремно 
преживяване, проектът пред-
лага и участие като доброволец 
в дейности в градската среда.

Varnautre.bg
Бел. ред. – Материалът се 

публикува без редакторска 
намеса

От страниците на „Изгрев“, 
искам да си изкажа мнението 
във връзка с обявеното бед-
ствено положение в Областта 
заради африканската чума по 
свинете (АЧС) и мерките, които 
се предприемат по този повод. 
На първо място, АЧС е болест, 
която не е опасна за хората. 
Според мен е грешка, че се да-
ват такива права на ветеринар-
ните лекари. Тяхната работа е 
да лекуват, а тази болест в част-
ност не се лекува. Решението да 
се избиват животните, според 
мен не е от тяхната компетен-
ция. Такова решение е тежък 
удар върху икономиката на 
България, с последващи безра-
ботица, липса на поминък за 
част от населението, поскъпва-
не на месото за всички остана-
ли. А сме оставили всичко това 
на ветеринарните лекари! Дру-
гото, съвсем не маловажно по-
следствие от тези действия е, че 
избиването и загробването на 
толкова животни през лятото, 
може да доведе и до екологична 
катастрофа!

Най-голямата грешка е и 
самият начин, по който смята-
ме, че ще се справим с болестта 
– избиването на поголовието! 
След всяка реална епидемия, 
5-10% от животните оцеляват 
и те вече са носители на вроден 
имунитет, и дават началото на 
ново, чисто поколение от което 
да се започне възстановяването 
на популацията. Открай време 
по нашите земи е отглеждат 
прасета (древногръцки  хро-
нисти още от омирово време 
споменават, че траките са раз-

въждали полудиви животни 
от по-късно класифицираната 
като Източнобалканска свиня), 
много пъти чумата ги е моряла, 
но популацията пак се е въз-
становявала, а питомните жи-
вотни, които са оцелели, са се 
оформили като порода, прис-
пособена към климата и боле-
стите в района. Това е станало 
и благодарение на селекцията, 
извършвана от стопаните, а не 
вследствие на масови избива-
ния!

 Един от специалистите в 
областта на ветеринарната би-
ология, вече покойният доц. 
Бойчев казваше, че е абсолютна 
грешка , животно с антитела, а 
без клинични признаци да бъде 
унищожено! Тези радикални, 
сталински мерки водят до то-
тален срив на отрасъла, а оттам 
и на икономиката като цяло. 
Нека да затворят под каранти-
на  свинекомплексите – те не са 
разпространител на заразата. 
Така и ще разберем и кои жи-
вотни могат да преболедуват! 

А и ние на местна почва  
вече сме патили от поставена 
грешна диагноза – през 1972/73 
год., заради диагностициран 
„шап“, бяха унищожени над 
40 000 прасета и свине-майки в 
община Шабла!

И на последно, но не и по 
значимост място – кой Бог ни 
дава правото да тръгнем да 
унищожаваме и заличаваме 
от територията на Държавата 
един  биологичен вид – дивата 
свиня!?

Красимир Стефанов -  
зооинженер

От редакционната ни поща

ХОРА, СПРЕТЕ ИЗТРЕБЛЕНИЕТО, АКО 
ИСКАТЕ ДА СПАСИТЕ СВИНЕВЪДСТВОТО

ЕКОПЛЕНЕР “ЕЗЕРЕЦ 2019” 
ТЪРСИ НОВИ СЪРВАЙВЪРИ
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* * *
 Аз не съм Христовата невеста
за родения на Бъдни вечер.
Аз съм тази, дето й е лесно
да общува с тропици и глетчери,
да се разпростира помежду си,
ако някой я люлее в скута
и мъже да прави от евнусите
ей така, за няма пет минути,
да отхвърля всичките възможности,
за да избере непоправимата
и до края кръста си да носи 
не от келешлък - заради името,
да си слага пръста, баш където
скърцат я врати, я отношения,
до среднощ на масата да свети
и да спи като новородена...
Аз съм просто не така библейска,
както някой може би ме иска.
Аз не съм Христовата невеста
аз съм Разказвачката на приказки.
И Кентавърът е луд по мене,
По-езически и по-мъжествено.
Ставам за Мария Магдалена, 
никак за Христовата невеста.

Маргарита Петкова

ДНИ НА МОРЕТО ШАБЛА 2019
ЮЛИ - АВГУСТ

Дата Събитие Място
7 август 
21.00 часа 

Кино в парка Шабла, градски 
парк

8 август
9.30 часа

„Бързи, смели, сръчни“ Централен 
плаж-Шабла

8 август 
18.00 часа

„Празнични докосвания в цвят и копри-
на“ – изложба на Ива Пенчева

Зелен образовате-
лен център

9 август
10.00 часа

Национална детска асамблея „Празнич-
ни докосвания в цвят и коприна“

Шабла, градски 
парк

14 август 
21.00 часа 

Кино в парка Шабла, градски 
парк

16 август 
18.00 часа

Концерт класическа музика Зелен образовате-
лен център

21 август 
20.00 часа

Кино в парка Шабла, градски 
парк

23 август 
18.00 часа

Концерт класическа музика на Лили 
Богданова-роял

Зелен образовате-
лен център

27 август 
19.30 часа

Празничен Рок Симфони концерт по 
повод 50 години Шабла град с участието  
на Оркестъра на Държавна опера-Варна, 
джаз формация „София“ в състав: Яна 
Чакалска-вокал от „Гласът на България“ 
2018, Адриана Бенова-вокал, Ралица 
Петкова-електрическа и акустична 
цигулка.
Оркестрации и аранжименти-Свилен 
Симеонов.

Шабла, градски 
парк

14 септем-
ври 15.00 
часа 

Ден на плодородието – фолклорен 
фестивал

Шабла, градски 
парк

Идеята за издигане на па-
метник, посветен на събитията 
през юни 1900-та година е на 
„Сдружение с нестопанска цел 
Шабла – 1900“, чийто членове 
възложиха изработката на про-
ект за паметник.

Паметникът ще бъде изграден 
върху общински терен в централ-
на градска част – зелената площ 
на триъгълника, който се оформя 
между ул. „Равно поле“, ул. „Петко 
Българанов“ и снек-бар „Зодиак“.

Изграждането на паметника 
налага необходимостта от про-
дължаване на кампанията за 
набиране на средства.

Публикуваме новата банко-
ва сметка на Сдружението: 

Сметка: 
BG45UBBS88881000672927

BIC BUISSGSF
ОББ АД клон Добрич

„Сдружение с нестопанска 
цел Шабла – 1900“

Предварително благодарим 
на всички, които ще се отзоват.

ПОМОГНЕТЕ ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО 
НА ПАМЕТНИКА

На 30 юли, в лятната читалня 
на детския отдел на библиотека-
та при НЧ „Зора 1894“ бе поред-

ното пътешествие на малките 
шабленски читатели в света на 
книгите. Децата се запознаха с 
героинята на Мая Бочева - Лю-
бка и се впуснаха в приключе-
ние с вещицата Звездна в „Кой 
светна Луната?“ Прочетохме 
и открихме загадките в книж-
ка за оцветяване от авторката, 
озаглавена „Кой пази звездните 
овце“ и изработихме пухкави 
овце от памук. Следващата сре-
ща в лятната читалня ще бъде 
на 7-ми  август(сряда) от 15:00 
часа, когато ще четем от „Мор-
ските приказки“ на Кина Къдре-
ва. Очакваме ви! 

Дияна Димитрова,  
библиотекар

ЗВЕЗДНИТЕ ОВЦИ НА ЛУННА СВЕТЛИНА В ЛЯТНАТА ЧИТАЛНЯ

На 1 август в Зеления об-
разователен център (ЗОЦ) се 
откри изложбата „Местни та-
ланти“. Това беше първото ме-
роприятие през Седмицата на 
морето, Шабла 2019 година. Ръ-
ководителят на ЗОЦ Даниела 
Тодорова предстви участници-
те в творческия форум и при-
ветства присъстващите.

За пореден път в Зеления 
образователен център в Шабла, 
талантливи творци от нашата 
община и гости на града изло-
жиха направеното от тях. Тази 
година в изложбата участват 
Венета Атанасова, Галина Ди-
митрова, Наталия Борисова, 
Иван Минчев, Силвия Уолтърс, 
Десислава Пламенова, Доротея 
Панчева, тринадеседгодишните 
Ема Крумова и Маргарита Ни-
колова, Мария Илиева, Милица 
Дамянова, Светлана Димитро-
ва, Цветанка Калчева, ЦСРИ в 
града, Мариан Арнаудов, десет-
годишния  Александър Пендов.

Венета Атанасова е родена в 
Шабла. Завършва Техникум по 

вътрешна архитектура в град 
Варна.Подарява своите карти-
ни на приятели и познати. През 
декември 2018 година е първата 
й изложба в град София с бла-
готворителна цел.

Галина Димитрова живее и 
работи в града ни. По профе-
сия е фермер. За себе си казва, 
че се занимава с декупаж като 
любител от шест години (редо-
вен участник в мероприятията 
от общинския календар).

Наталия Борисова също 
живее и работи в Шабла. За-

вършва техническия универ-
ситет във Варна. Професията 
й е мъжка, но през свободното 
си време изработва сувенири и 
бижута за нежната част от чо-
вечеството.

Иван Минчев – наш съ-
гражданин, автор на оригинал-
на техника за стъклопис, която 
нарича „Шабленски кристал“. 
Има две успешни изложби през 
2017 и 2018 години, наречени 
„През маската на един харпун-
джия“.

Силвия Уолтърс живее в 
Шабла от броени месеци. По 
професия е учител по англий-
ски език. Определя се като 
креативна и творческа натура. 
Харесва декорации от различен 
тип. Не работи с определена 
техника, а съчетава декупаж, 
състаряване, работа с различни 
материи. Обича стилни и из-
чистени нещау експериментира 
в собствения си дом и прави 
декорация за определени съби-
тия.

Десислава Пламенова се 

занимава с изработването на 
бижута от глина и други ма-
териали от 12 години. Започва 
на шега, от чисто любопит-
ство. Правенето на бижута й 
харесва. Усмивките на моми-
четата, забавлението им при 
избора на точното бижу носят 
удовлетворение на автора. 
Деси казва: „За мен е важно 
бижуто да е оригинало и не 
винаги е нужно да струва скъ-
по, за да радва“.

Доротея Панчева е от село 
Дуранкулак.Занимава се с из-

работването на бижута, аксе-
соари, играчки и много други 
неща. Обича платовете, хар-
тията, пробва нови материали 
и техники. Има страница във 
фейсбук.

Ема Крумова живее в Со-
фия. Всяко лято прекарва със 
семейството си в село Езерец. 
Обича да рисува и изработва 
бижута от естествени материа-
ли, глина и плат.

Маргарита Николова е роде-
на в Пловдив, но всяка година 
идва в шабла, защото баща й и 
от тук. Свири на пиано, пее в 
хор „Детска китка“ . Обича да 
рисува. Изработва бижута от 
две години – любимо занима-
ние през летните месеци. Ак-
сесоарите подарява на своите 
приятели.

Мария Илиева е от Шабла, 
но живее в София. Занимава се 
с мини бродерия и изработка 
на сувенири като хоби.

Милица Дамянова стои 
зад названието “Little Lady-
Handmade Accessories“. Изра-

ботва аксесоари за коса, дрехи 
и бижута за малки и по-големи 
дами.

Светлана Димитрова пре-
карва ваканциите при при баба 
и дядо в Шабла. Днес идва със 
своите деца. От две години се 
занимава с ръчна изработка 
на украса за партита, бижута, 
чаши с полимерна глина и кар-
тички. Нейните творения може 
да намерите в „Страничката на 
Светланка“ във фейсбук.

Цветанка Калчева живее в 
Шабла. Занимава се с изработ-

ката на ръчно направени изде-
лия. Обича да извезва българ-
ски шевици. Съсредоточена е 
в популяризирането на на тази 
чисто българска красота.

Мариан Арнаудов живее в 
Каварна, но корените му са в 
Шабла. Занимава се с направата 
на гоблени от 5 години. Причи-
ната е подарък-гоблен получен 
по личен повод. Това отключва 
интереса му към този вид изку-
ство. Удоволствието да сътвори 
нещо красиво го амбицира да 
продължава да се усъвършен-
ства.

Александър Пендов родом 
от Пловдив, но шабленски 
внук. Лятото прекарва в Шабла, 
където черпи вдъхновение за 
приложни занимания. Откро-
ява се като победител в състе-
занията, в които участва. Пише 
стихотворения.

Център за социална рехаби-
литация и интеграция (ЦСРИ) 
- потребителите изработват 
пана, бутилки, картички и още 
много изделия в заниманията 

по трудотерапия.
На щандовете ще намерите 

бижу за себе си или за подарък, 
сувенири, пана, гоблени или за 
всеки по нещо.

По думите на организато-
рите от Зеления образователен 
център, изложбата-базар на 
произведенията на местните 
таланти ще продължи поне до 
средата на август. 

Заповядайте, насладете се, 
гарантираме,че все нещо ще ви 
хареса!

Йорданка Радушева

ИЗЛОЖБА „МЕСТНИ ТАЛАНТИ“ 
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„Изгрев“ – Ще припомните 
ли на нашите съграждани жи-
тейския си и трудов път?

Коста Костов - Роден съм 
през 1956 г. в Шабла. Тук завър-
ших основното си образование 
през 1971 г., а средното, през 
1975 г.  в Строителния техни-
кум в Добрич (тогава Толбу-
хин). През  периода 1975-1977 
г., отбих военната си служба 
в казармата, първата година в 
НШЗО Плевен, а втората - в ча-
стите на БНА.

В следващите 9 г. съм ра-
ботил в строителството  като 
технически ръководител. Око-
ло една година в под. 36780 и 
осем години в АПК „Дружба“ 
Шабла.Участвал  съм в изграж-
дането на редица обекти, меж-
ду които „Профилакториум на 
механизатора“ в къмпинг „До-
бруджа“, УПК в Шабла, Водоем  
4000 куб.м и помпена станция 
за водоснабдяване на Добрич, 
овцекомплекс за 5000 овце в 
с.Ваклино и кравекомплекс  эа 

2000 крави. В този период за-
върших Икономическия уни-
верситет във Варна.

През 1986 г., бях избран 
за общински съветник и зам.
председател на ИК на ОбНС с 
ресор строителство. Впослед-
ствие нещата се развиха така,че 
в следващите 17 години участ-
вах в общинското управление 
- като зам.кмет, председател на 
Вр.ИК и три мандата като кмет 
на община Шабла.

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

Коста Костов - Когато преди 
50 години Шабла е била обявена 
за град, критериите не са били 
по-различни от сегашните ни 
представи. Селището е тряб-
вало да бъде благоустроено и 
да предлага определен набор от 
услуги за жителите си, здрав-
ни, образователни, културни, 
търговски, финансови ,транс-
портни ,сметопочистващи и 
други .Тогава държавата ги е 
осигурявала с цената на това да 
покрива загубите, за да осигури 
достъп на населението до тях. 
Шабла е град, защото е естест-
вен административен център 

на още 15 села, а техният дос-
тъп до част от тези услуги е дос-
та проблемен. В момента това е 
съдбата на по-голямата част от 
малките общини в периферия-
та на страната.

Предимството е това, че 
всички се познаваме, че гра-
дът е тих и спокоен. Повечето 
от нещата, които са ни необ-
ходими са „на една ръка раз-

стояние“ Земята е плодородна 
и се отблагодарява за грижите. 
Крайбрежието  все още не е „ус-
воено“ от инвеститори, но това 
предстои и искрено се надявам, 
че хората, които сме избрали да 
защитават общественият инте-
рес ще го направят с достойн-
ство. Макар , че и любителите 
на „дивата природа“ са на път 
да сторят същото...

„Изгрев“ – С какво по ваше 
мнение, сте допринесли Ша-
бла да стане по-добро място за 
живеене по време на вашето 
управление?

Коста Костов – Това слово-
съчетание „по-добро място за 
живеене“, получи популярност 
в последните години и мисля, 
че се използва по време на 
предиэборни кампании, без да 
се влага особен смисъл в него. 
Милиони хора мигрират в Ев-
ропа в последните години, в 
това число и повече от 2 млн.
българи, защото тя е по-добро 
място за живеене. Положение-
то в Общината е същото. Как-
вото и да е направено в послед-
ните 30 г., ако то не е довело до 
обратният процес, значи не е 
достатъчно. Важно е в кой мо-
мент, какво е правено.

Първият ми мандат започ-
на с „ликвидационни съвети“, 
с купонна система за месечни 
дажби на основни хранителни 
продукти и горива. В средата на 
втория курсът на долара беше 
3000 лв., а месечните заплати 
3-4 долара, уличното осветле-
ние се включваше 2 часа в де-
нонощието, а сметопочиства-
нето...нямаше система - когато 
останеха средства, тогава.За-
щото смятахме, че безплатните 
лекарства, от които зависи жи-
вотът на хората са  по-важни . 
Завиждам на всички, които ня-
мат спомен за онова време и им 
пожелавам никога да не го пре-
живеят. Странно ми е, когато 
успехът на един мандат се из-
мерва с размера на „усвоените“ 
средства. Това често принуж-
дава местните власти да влагат 
пари не в това от което имат 
нужда, а за това, за което в мо-
мента се отпускат пари.В такъв 
случай е правилно да оценява-
ме управляващите не по това , 
което са склонни да получат, а 
по онова, от което имат силата 
да се откажат.

А на въпроса ви какво сме 
направили през времето на 
управлението ми:

Довършихме няколко обек-
та, които бяха в процес на 
строителство и по наше виж-
дане бяха важни за Общината 
-  Сградата на общинската по-
ликлиника, водоем от  4 хил.
куб.м за град Шабла, сграда 
на общинската ППО(от това 
зависеше дали ще имаме об-
щинска пожарна служба, или 
това ще е звено към Каварна), 
водоемът в с.Смин, от който се 
водоснабдяват 8 села в Общи-
ната, след като водата от пом-
пена станция Ваклино беше с 
трайно повишени показатели 
на замърсяване. Положихме 
много усилия да телефонизи-
раме част от селата. Успяхме в 
с.Горичане. Днес нивото на та-
къв тип комуникация предиэ-

виква усмивки...Водихме ис-
тинска битка с Министерство 
на земеделието напоителните 
системи да дадат за стопанис-
ване от зеленчукопроизводи-
телите. Успяхме, само че колко 
хора в община Шабла  остана-
ха в този бранш?

През 1992 г., съвместно с 
датски специалисти разрабо-
тихме ръководство за общин-
ско планиране на Общината. 
От дистанцията на времето е 
любопитно да се прочетат  из-

водите,  оценките и мерките, 
които са предвидени в него.
Препоръчвам го на кандидати-
те за кметове и общински съ-
ветници.

Изготвихме, процедирахме 
и одобрихме Териториален ус-
тройствен план(ТУП) на общи-
ната в рамките на 2 години.

Приключихме общински-
ят план за земеразделяне още 
през 1994 г., като собственици-
те получиха  100% от земята си. 
Успяхме да убедим МС, МНО 
и „Нефт и Газ“ да върнат на об-
щина Шабла и  жителите й око-
ло 4 хил.дка. земеделски земи, 
които бяха одържавени.

Изградихме ретранслаторна 
кула и лицензирахме канали за 
общинско радио и телевизия.

Започнахме брегоукрепване 
в Дуранкулак, къмпинг Шабла 
и на нос Шабла, като идеята 
за която изработихме и про-
ект беше да изградим малко 
пристанище за яхти и лодки 
- там където е било древното 
пристанище Лимен Карон. За-
това извършихме съвместно с 
МРРБ национален конкурс и 
процедурата за узаконяване на 
рибарското селище Кария през 
1996 г. И днес това е единстве-
ното законно такова по нашето 
крайбрежие.

Често по време на пре-
диэборни кампании кандида-
тите обичат да ни агитират като 
казват: “Ще надградя постиг-
натото от моите предшестве-
ници.“...Обръщам се към след-
ващия кмет(ако е сегашният, 
може да не го чете, защото го 
знае) - Шабла трябва да има 
пристанище, довършете го! 
Елементите стоят на брега вече 
17 г. След няколко години ще 
трябва да ги бракувате. Море-
то не е само хотели, плажове и 
забавления. За шабленци то е 
начин на живот!

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

Коста Костов - Преди това 
искам да благодаря на всички 
с които съм работил през този 
период и за усилията които са 
полагали,  и лишенията, които 
са изпитвали за да стане градът 
ни такъв, какъвто е днес.

На всички шабленци желая 
оптимизъм!

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

Коста Костов – А аз Ви бла-
годаря за вниманието.

Разговаря Йордан Енев

На 27-ми август ще отбележим 
петдесетгодишнината от обявяване-
то на Шабла за град! По този повод, 
във вестник „Изгрев“,  продължаваме 
рубриката, в която  разговаряме с 

наши съграждани, допринесли в мина-
лото, за настоящето на град Шабла. 
В днешния си брой ще ви срещнем с 
Коста Костов. От 1990-та до 1991-ва 
година, той е изпълнявал длъжност-

та Председател на временния Изпъл-
нителен комитет на Община Шабла, 
а е кмет на Общината през следващи-
те три мандата – от 1991 до 2003 год. 
Ето какво ни каза той :

Коста Костов: „КОГАТО ЗНАЕМ КЪДЕ ОТИВАМЕ, ВСЕКИ ВЯТЪР Е ПОПЪТЕН…“

50 ГОДИНИ ШАБЛА – ГРАД! 

На Деня на българската община 12-ти октомври, отляво 
надясно: председателят на УС на АБЧО, инж. Христо Тошков, 
бившите кметове на Шабла – Никола Кърджилов, Добри Ненов, 
Михаил Махалнишки и кметът Коста Костов.

Рибарско селище „Кария“

Ловният сезон за пъдпъдъ-
ци, гургулици, гривяк, горски 
бекас и обикновена бекасина 
се открива на 10 август, събота. 
По време на ловния излет ло-
вците имат право да отстрелят 
до 15 пъдпъдъка, до 10 броя 
гривяк, гугргулица, горски бе-
кас и обикновена бекасина. 
Забранено е използването на 
електрически звукопроизвеж-
дащи устройства, живи птици 
за примамка, ловни соколи и 
други грабливи птици, както и 
ловни хрътки и други забране-
ни средства и методи за лову-
ване.

Всеки ловец трябва да при-
тежава редовен ловен билет, 
както и разрешително за от-
стрел за съответната дата. Ло-
вуването за дребен дивеч се 
извършва в събота и неделя и 
дните обявени за национални 
празници. За спазване изисква-
нията на Закона за лова всяка 
година се правят проверки от 
съответните институции, като 
се следи да не се превишават 
дневните норми за отстрел и 
да не се използват на забранени 
устройства.

По време на лов  се забраня-
ва още употребата на алкохол 
и наркотични вещества. Ще се 
следи и за спазване на проме-
ните в Закона за оръжията, като 
пушките ще се транспортират 
до мястото на лова със заключ-

ващ механизъм, а пистолетите 
в специален куфар. Всеки ловец 
трябва да е с облекло със сигна-
лен цвят и да спазва указанията 
на ръководителя на лова /при 
групов лов/, за да се избегнат 
инцинденти, които биха помра-
чили излета.

Заради очакваното засуша-
ване и високите температури 
през август се забранява и па-
ленето на огън в горите. Опаз-
ването на зеленото богатство 
на България е отговорност не 
само за служителите на горски-
те и ловни стопанства, но и за 
всички ползватели на различни 
продукти и услуги от горските 
територии.

Експертите на Североизточ-
ното държавно предприятие 
напомнят, че в края на лова 
всеки трябва да дезинфекцира 
обувките, облеклото и автомо-
била си, за да не се пренася ви-
руса на АЧС от една територия 
в друга. Остатъците от храна 
и опаковки от различни про-
дукти да не се изхвърлят сред 
природата, а да се прибират от 
ловуващите, защото това също 
е начин за пренасяне на болес-
тта.

От СИДП пожелават поло-
жителни емоции на хората от 
ловните сдружения на Северо-
изтока, както и на гостите на 
ловните стопанства и наслука!

Радио „Добруджа“

НА 10 АВГУСТ СЕ ОТКРИВА 
ЛОВНИЯТ СЕЗОН ЗА 
ПРЕЛЕТЕН ДИВЕЧ

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.

50 години –Шабла град 
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За деца и юноши 

,, ДНИ НА МОРЕТО 2019” 
На 17  август  от 17.30 ч 

 
Футболно игрище в СУ,, Асен Златаров” 

 
 

За информация и записване на  
тел: 0878 233 154  

 


