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„Всяко дете е творец. Въпросът е как да остане такъв, дори след като порастне.“
Пабло Пикасо

МИСЪЛ НА БРОЯ

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

ДНИ НА МОРЕТО 2019

ЛЯТНО 
КИНОD 

14 август 
ОТ   21.00 ЧАСА

ПАРКА В ГРАД ШАБЛА
ВХОД СВОБОДЕН

От 7 до 9 август,  Шабла бе 
домакин на Национална дет-
ска асамблея „Празнични до-
косвания на цвят и коприна“. 
Четвъртото издание на нацио-
налния детски форум, бе ор-
ганизирано от община Шабла 

и детската школа за приложно 
изкуство „Ива Пенчева“ Габро-
во, в рамките на честванията на 
50-годишнината от обявяване-
то на Шабла за град. 

На 7 вечерта, в Градския 
парк на Шабла бе представе-

но 3D Maping шоу 
– „Копринените кар-
тини оживяват“. В 
него шабленци ви-
дяха видеоистория-
та на Национална-
та детска асамблея.
На следващия ден, в 
Зеления образовате-
лен център (ЗОЦ) в 
Шабла бе представе-
на изложбата „Коп-
ринена приказка“. Из-
ложбата включваше 
картини, нарисувани 
на коприна – част 
от трите издания на 
асамблеята „Праз-
нични докосвания 
в цвят и коприна“, 
провели се в Габро-
во, Трявна, Севлиево 
и Варна. Изложбата 
дойде в ЗОЦ Ша-

бла, след като през октомври 
2018-та год. беше експонирана 
в Народното събрание. Преди 
изложбата, в ЗОЦ бе организи-
рано творческо ателие, където 
всички желаещи жители и гос-
ти на Шабла можеха да оставят 
своята художествена следа вър-
ху една обща копринена твор-
ба с помощта на Ива Пенчева. 
Ръководителят на проекта,  
Пенчева подчертава необходи-
мостта този тип изкуство да се 

популяризира в повече българ-
ски градове, вярвайки, че и в 
бъдеще ще има кой да подкрепя 
красотата, таланта, неповтори-
мото отношение на децата към 
света и техните усмивки. Дет-
скатаv школа има амбицията 
да кандидатства за вписване в 
„Книгата на рекордите на Ги-
нес“ за най-дълга рисунка на 
коприна в България и на Бал-
канския полуостров. 

Следва на стр.3

НАЦИОНАЛНА ДЕТСКА АСАМБЛЕЯ В ШАБЛА

Основни целеви групи за предоставяне 
на топъл обяд са следните: 

Лица и семейства на месечно подпома-
гане по реда и условията на чл. 9 от ППЗ-
СП;

Лица с доказана липса на доходи и 
близки, които да се грижат за тях;

Самотно живеещи лица и семейства, 
получаващи минимални пенсии – за оси-
гурителен стаж и възраст, за инвалидност, 
наследствени пенсии, несвързани с трудо-
ва дейност.

Скитащи и бездомни деца и лица;
Лица от уязвими групи – граждани на 

трети страни, по смисъла на § 1, т.17 от 

Допълнителните разпоредби от Закона за 
убежището

Необходими документи, които се изис-
ква да подадат кандидат – потребителите 
на услугата „ топъл обяд“ са следните:

Заявление по образец;
Копие на документ за самоличност;
Копие от ЕР на ТЕЛК/НЕЛК. ЛКК, ко-

пие от амбулаторен картон (ако има та-
къв), състояние на лицето, рецептурна 
книжка, ЛАК и др. (ако е приложимо)

Документ, удостоверяващ представи-
телството (при наличие на такъв)

Копие на данни на личния лекар на ли-
цето от здравноосигурителна книжка на 

лицето, рецептурна книжка ЛАК и др. / 
ако е приложимо

Заявления ще се приемат от здравния 
медиатор.

При предоставяне на услугата „топъл 
обяд“ и обхващане на по голям брой нуж-
даещи се лица, документи от желаещи да 
ползват услугата ще се приемат през це-
лия период на изпълнение на дейностите, 
но ползващите услугата не могат да над-
вишават 35 лица. За  всеки работен ден, 
храната се приготвя и раздава от Домаш-
ния социален патронаж в града. 

Предоставянето на услугата ще започ-
не от 1 септември 2019 г.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/И�И ОСНОВНО МАТЕРИА�НО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕ�С�О ПОДПОМАГАНЕ НА НА�- НУ�ДАЕЩИТЕ СЕ �ИЦА
Операция тип 3 „Осигуря�ане на топъ� обяд - 2016“
BG05FMOP001-3.02
НОМЕР НА ДОГОВОРА: BG05FMOP001-3.002-0016-C01
НАИМЕНОВАНИЕ НА ДОГОВОРА: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪ� ОБЯД В ОБЩИНА ШАБ�А 2016“

Стартира Проект„Осигуряване на топъл обяд в община Шабла“
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО  МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ 

СЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ ПО ОПЕРАЦИЯ 3 „ ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“ 
ДОГОВОР № 2014BG05FMOP001-03.01-76-C01/01.07.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Транспортно-туристическа 
компания “Юнион Ивкони” 

СЪОБЩАВА, 
че считано от 

12.08.2019 година 
автобусът, 
пътуващ по 

линията 
Шабла – София, 

ще тръгва от гр. 
Шабла в 21.30 часа. 

Ива Пенчева подарява на кмета на общи-
на Шабла Мариян Жечев, картината, на-
рисувана от шабленци и гости на града, 
по време на шабленското издание на На-
ционалната детска асамблея „Празнич-
ни докосвания в цвят и коприна“.

На творческото ателие в Зеления образователен център.

ДНИ НА МОРЕТО ШАБЛА 2019
Дата Събитие Място

14 август 
21.00 часа 

Кино в парка Шабла, 
градски 

парк

16 август 
18.00 часа

Концерт класическа музика Зелен обра-
зователен 

център

21 август 
20.00 часа

Кино в парка Шабла, 
градски 

парк

23 август 
18.00 часа

Концерт класическа музика на Лили Богдано-
ва-роял

Зелен обра-
зователен 

център

27 август 
19.30 часа

Празничен Рок Симфони концерт по повод 
50 години Шабла град с участието  на Оркес-
търа на Държавна опера-Варна, джаз форма-
ция „София“ в състав: Яна Чакалска-вокал 
от „Гласът на България“ 2018, Адриана Бе-
нова-вокал, Ралица Петкова-електрическа и 
акустична цигулка.
Оркестрации и аранжименти-Свилен Симе-
онов.

Шабла, 
градски 

парк

14 септем-
ври 15.00 
часа 

Ден на плодородието – фолклорен фестивал Шабла, 
градски 

парк

ПОКЛОН!
ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШАБЛА

КАНИ ГРАЖДАНИТЕ И 
ГОСТИТЕ НА ГРАДА
на 15 август 2019 година 

(четвъртък) от 9:30 часа
да почетем паметта на от-

караните през  1916 година 
шабленци в Молдова. 

Място – паметната плоча в 
градинката между 

ул. „Волга“  и ул. „Равно поле“.   

ОБЩИНА ШАБЛА
ЗЕЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ОРГАНИЗИРАТ КОНЦЕРТ НА
ЮЛИЯ МИЛАНОВА-сопран
КАПКА НАЙДЕНОВА-роял

В програмата:
Произведения на Бах, Брам, Лехар

16 август 2019 г. от  17,30 часа
Зелен образователен център

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИЗГРЕВ 1936“ 
и кметство с. Тюленово,

организират на 17. 08. 2919 г., от 20:30 часа
„ИЗГРЕВ НА ПЪЛНА ЛУНА“. МЕРОПРИЯТИЕТО ЩЕ 

СЕ СЪСТОИ НА ПЛОЩАД „МОРСКИ“. 
Очаква Ви музикална програма: Деси Донева, Красимир Бончев 

и оперната певица Юлия Миланова.
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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

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
ТОВАРЕН БУС „ФИАТ СКУДО“

в движение; култиватор навесен -Т-СЦМ 07;
валяци пракачни 3 броя. Цени изгодни!

Телефон за контакт -0878/86-62-86

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

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 16 август 2019 година 

се навършват 
3 години 

от смъртта 
на ЙОРДАН АТАНАСОВ БАНКОВ

починал на 74 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

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 11 август 2019 година 

се навършиха
3 години 

от смъртта на 
СТАВРИ  ЯНАКИЕВ СТАВРЕВ

Добрите хора нивга не умират, 
не се превръщат в пепел или дим.
Те винаги оставят светла диря

и честен път, по който да вървим.

От семейството

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

ЕКОПЛЕНЕР “ЕЗЕРЕЦ 2019” 
ТЪРСИ НОВИ СЪРВАЙВЪРИ

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.

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

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

На най-високи цени!
Телефон за контакт: 0887/70-75-41

В община Шабла е постъпило 
писмо от Директора на Област-
на дирекция по безопасност на 
храните (ОДБХ) – Добрич, че на 
15 август стартират проверките 
по задните дворове във всички 
населени места от общината, за 
наличие на неусвоени (незакла-
ни) прасета. Проверките ще се 
извършват по предварително 
изготвен график, с участието 
на служители от ОДБХ, Район-
но управление – Шабла при ОД 
на МВР – Добрич, служители 
на общинска администрация – 
Шабла, кметове и кметски на-
местници. На нарушителите ще 
бъдат съставяни предписания, 
в срок до 24 часа да си заколят 

животните, без право на превоз 
и ще им бъдат налагани глоби. 
При неизпълнение на дадените 
предписания в посочения срок, 
прасетата ще бъдат умъртвява-
ни и загробвани, без право на 
консумация.

Проверките са в изпълнение 
на Заповеди № № ОКД-14-02-
1/ 27.07.2019  г. и ОКД-14-02-2/ 
02.08.2019 г. на Областния уп-
равител на област Добрич, във 
връзка с усложнената епизоо-
тична обстановка в страната, 
вследствие заболяването аф-
риканска чума, обявеното бед-
ствено положение и дадения 
до 5 август гратисен период за 
клане на прасетата.

ОТ 15 АВГУСТ ЗАПОЧВАТ 
ПРОВЕРКИТЕ ЗА НЕЗАКЛАНИ 
ПРАСЕТА В ОБЩИНА ШАБЛА

ПОКАНА

КАНИМ ВСИЧКИ, 
КОИТО СА РАБОТИЛИ 
В СМЕСЕНА АВТОБАЗА 

ШАБЛА (ДАП) ПРЕЗ 
ГОДИНИТЕ, НА 

ДРУГАРСКА СРЕЩА. 

Тя ще се проведе на 24 август 2019 година 
(събота) в 

ресторант „Стара къща“, като началото й ще е в 19:30 часа. 
Молим всички, които желаят да присъстват, да се обадят на 
телефон 0885/28-30-11 Пламен Петров или 0885/01-13-58 

Кичка Димитрова.

Заповядайте да си спомним хубавите моменти 
заедно и да се повеселим! 

Обществено обсъждане на документи за прием на проекти по 
процедура BG14MFOP001-4.021 МИРГ-ШКБ-1.1.2 „Създаване на 
добавена стойност и преработване на продуктите от риболов и 
аквакултури” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – 

Балчик.
На Единния информационен портал на ЕСИФ, са публикувани за 
обществено обсъждане документи за прием на проекти по процедура 
BG14MFOP001-4.021 МИРГ-ШКБ-1.1.2 „Създаване на добавена 
стойност и преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, 
Мярка 1.1.2 „Създаване на добавена стойност и преработване на 
продуктите от риболов и аквакултури” от Стратегия за ВОМР на МИРГ 
Шабла – Каварна – Балчик.
Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените 

документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 20.08.2019 г., на 
електронна поща на pmdr@mzh.government.bg, и на flag.shabla@

gmail.com
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени 

като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) 
или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word.

Обявлението и пълният пакет документи можете да намерите на 
следният линк: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2460
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МАРИЯ
Южен град и танци луди, 
огън в душата ми някой събуди, 
мамещи погледи жадно се впиваха в мен. 
Южен бряг и дълги нощи, 
дансинг лунен - сънувам го още, 
някой разпалваше ритъма на любовта.
 
Тя се казваше Мария, 
беше красавица тази Мария, 
помня очите й, помня очите й- 
парещи звезди. Мария. 
Имах аз една Мария, 
беше красавица тази Мария, 
помня косите й, помня косите й- 
с дъх на южен плод.
 
Южен град и танци луди, 
огън в душата ми някой събуди, 
някой разпалваше ритъма на любовта. 
Тя се казваше Мария, 
беше красавица тази Мария, 
помня очите й, помня очите й- 
парещи звезди.Мария. 
Имах аз една Мария, 
беше красавица тази Мария, 
помня косите й, помня косите й- 
с дъх на южен плод.
 
И ако случайно срещна 
южно момиче със кръв гореща, 
зная че името, неумолимото 
пак ще звънне в мен. 
Мария. 
Тя е моята магия, 
моята болка е тя, Мария, 
виждам очите й, виждам косите й- 
тя е в моя сън, 
във моя сън, във моя сън Мария.

 Иван Ненков

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

ЗАПОВЯДАЙТЕ!
Изложбата-базар „Местни таланти“ и 

Изложбата „Празнични докосвания в цвят 
и коприна“ принасят морето в Зеления 

образователен център.

Полъхът му се усеща 
чрез креативните 
автори на ръчно 
изработените 
произведения.  
Всеки може да открие 
по едно съкровище 
за себе си, уникално и 
единствено по рода 
си, изработено с много 
желание и любов до 
края на месец август. 

 На 8-ми август, Общински 
детски комплекс за поредно 
лято организира детско спорт-
но състезание ”Бързи, смели, 
сръчни на плажа”. Участниците 
от трите отбора - от гр.Шабла, 
от с. Дуранкулак и от с. Крапец 
се състезаваха в различни игри 
за пъргавина, ловкост, коорди-
нация, точен мерник, бързина 
и сила. Емоции не липсваха, 
както за състезателите, така и 
за публиката. Съдействие, за да 
може тези емоции да останат 
незабравими, оказаха Община-
та и домакините от гр. Шабла.

 За всички деца имаше на-
гради и приятни изненади. 
Надпреварата беше изключи-

телно оспорвана и равностой-
на. Борбата за спечелване на 
повече точки в отделните игри 
се превърна в едно чудесно за-
бавление за децата сред при-
ятната атмосфера на морския 
бряг. Но като на всяко състеза-
ние и на това имаше победите-
ли и победени. 

Класирането е следното:
- І място за отбора на гр. Ша-

бла, ІІ място отбора на с. Кра-
пец

 и на ІII място се нареди от-
бора на с. Дуранкулак.

Децата посвещават победата 
си на 50 годишнината от обявя-
ването на Шабла за град.

Изгрев

На 7-ми август, в детския 
отдел на  библиотеката при НЧ 
„Зора 1894“, „Лятна читалня“ се 
пренесе в Черно море. Там  една 

малка вълшебна звезда огря 
тъмното морско дъно, освети 
наоколо със своето вълшебно 
сияние и ощастливи морските 
обитатели, които досега се стра-
хуваха от дълбините на морето. 
Морските приказки на Кина Къ-
древа и по-специално „Вълшеб-
ната морска звезда“ вдъхновиха 
децата и те изработиха морските 
обитатели - рибки, медузи, окто-
поди и миди. След това, децата 

поставиха направените от тях 
хартиени реплики на фона на 
подготвеното от библиотекаря 
Дияна Димитрова  морско дъно. 

Също така, малките читатели  
решиха кръстословица, думич-
ките в която бяха на морска те-
матика. Следващата сряда, на 
14-ти август, всички ще отправят 
поглед към звездното небе и ще 
научат  нещо повече за съзвезди-
ята. Началният час на поредното 
интересно изживяване за лю-
бознателните шабленски деца е 
обичайния – 15:00.

Изгрев

“БЪРЗИ, СМЕЛИ, 
СРЪЧНИ НА ПЛАЖА”

МОРЕТО РАЗКРИ ТАЙНСТВАТА СИ 
ПРЕД ДЕЦАТА В „ЛЯТНА ЧИТАЛНЯ“

„Морската“ кръстословица не затрудни малките читатели.

Продължава от стр.1
На 9 август,  в Градския парк  на Ша-

бла, деца от селата Крапец и Дуранкулак, 
жители и гости на Шабла рисуваха карти-
ни върху стъкло и керамични съдове на 
тема „История и традиции“.

Докато малките художници твориха, 
от сцената ги поздравиха Теодора Неде-
ва на 7 години от Каварна и Александра 
Атанасова от Варна, възпитаници на 
Надя Ботева –ръководител на вокална 
школа за деца в Каварна и артдиректор 
на Националния фестивал „Детска мело-
дия на годината 2019“. Със свои магиче-
ски изпълнения се представи фокусни-
кът Игор Раскевич и неговата асистентка 
Маша, също от Каварна.

Инициативата в рамките на Нацио-
налната асамблея е насочена към опреде-
лени приоритети, свързани с творчески 
провокации в градска среда и цели сти-

мулиране на творчеството, творческите 
иновации и нестандартни художествени 
интерпретации в естетизирането и ожи-
вяването на градска среда.

Основателката и ръководителка на 
детската школа, Пенчева сподели пред 
„Изгрев“, че въпреки че е „балканско 
чедо“, тя винаги е чувствала морето като 
свой дом и извор на вдъхновение. Ху-
дожничката-приложничка благодари за 
поканата на община Шабла и лично на 
кмета Мариян Жечев за  разширяване 
на географията на асамблеята и за даде-
ната  възможност и на  децата от нашата 
община да станат част от Националния 
проект. За 50-годишнината, тя пожела на 
шабленци, младият ни град да пребъде 
като място, в което децата да се срещат 
с изкуството, както и сами да го сътво-
ряват

Изгрев

НАЦИОНАЛНА ДЕТСКА АСАМБЛЕЯ В ШАБЛА

Посетителите с интерес разглеждат изложбата „Копринена 
приказка“.

Децата рисуваха върху стъкло и керамика на  инициативата 
„История и традиции“ в Градския парк.

Някои от творбите, изложени в Парка.
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Изгрев –Каква е днес 
Вашата равносметка за пе-
риода, в който бяхте кмет на 
община Шабла?

Красимир Кръстев - По-
глеждайки назад, човек винаги 
открива неща които е свършил 
добре и други които би напра-
вил по различен начин или по-
добре! Но сметката, или рав-
носметката, както питате Вие, 
я правят други! Така че, не от 
скромност Ви отговарям така.

Изгрев – Кои са перспек-
тивните посоки за развити-

тето на нашата община?
Красимир Кръстев - Смя-

там, че ресурсите с който раз-
полага нашата община чертаят 
и пътя който трябва да след-
ва – плодородна земя, плажни 
ивици с ненакърнен ресурс 
и възможност за развитие на 
устойчиви форми на морски и 
спа туризъм, съчетан с богато 
историческо и културно на-
следство.

Изгрев – За поколения 
хора от общината, Старото 
училище е храмът на знание-
то. По време на Вашето упра-
вление то се превърна в мо-
дерна сграда. Оправдават ли 

се според Вас очакванията за 
неговата дейност?

Красимир Кръстев - Пре-
връщането на порутената 
сграда на Старото учили-
ще в „модерна“ сграда не бе 
целта  на този проект. След 
много дискусии и спорове в 
Общинския съвет как да за-
пазим архитектурата и духа 
който носи сградата, като в 
същото време и придадем 
нови функции необходими 
за времето в което живеем, 
решихме да изградим един 
съвременен образователен 
център, където богатото 

историческо, природно и 
културно наследство да се 

срещнат, където могат да се 
провеждат събития от раз-
лично естество, където гос-
тите на града могат да научат 
много за нашето минало и 
настояще!

Изгрев – Вие сте учител по 
английски език в СУ „Асен 
Златаров“ – Шабла. На какво 
още учите Вашите ученици и 
какво Вие научихте от тях?

Красимир Кръстев -  Да са 
добри хора! Да са най-добри 
в това което правят, за да са 
най-потребни за напред! Опре-

делено смятам, че ако опознаеш 
децата и техните въжделения – 
опознаваш бъдещето, тяхното 
и своето!

Изгрев – Какво ще поже-
лаете на Шабла и своите съ-
граждани?

Красимир Кръстев - На 
моите съграждани пожелавам 
здраве и повече вяра в собст-
вените им сили!

Изгрев – Благодаря Ви 
за този разговор, господин 
Кръстев.

Красимир Кръстев – И аз 
благодаря за вниманието.

Разговаря 
Йорданка Радушева

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

„Изгрев“,  продължаваме рубри-
ката, в която  разговаряме с 
наши съграждани, допринесли за 
настоящето на град Шабла. В 

днешния си брой ще Ви срещнем 
с Красимир Кръстев,  кмет на об-
щина Шабла в периода 2007-2011 
година:

Красимир Кръстев: „ДА СМЕ ДОБРИ, ЗА ДА СМЕ ПОТРЕБНИ.“

50 ГОДИНИ ШАБЛА – ГРАД! 

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА 
ЗА НАБИРАНЕ НА 

СРЕДСТВА: 
Храм“Свети Георги 

Победоносец“ с.Тюленово
Банка ДСК - клон Шабла

Разплащателна 
сметка-02-24564008

IBAN- 
BG74STSA93000024564008

От 28-ми юли до 5-ти ав-
густ, на корта към Спортен 
комплекс Шабла, се изигра IV 
турнир от веригата по тенис 
на корт за любители „Лятна 
тенис-лига“. Участие взеха 16 
тенисисти-аматьори: Петър 
Атанасов, Кольо Василев, Ни-
колай Николов, Росен Христов, 
Александър Николов, Живко 
Янев, Християн Христов и Ва-
лентин Колев от Шабла, Госпо-
дин Кючуков и Жени Илиева 
(София), Габриела Петрова 
(Велико Търново), Георги Ива-
нов (Каварна), Петър Витанов 
(Българево), Димитър Николов 
и Васил Гъров (Пловдив) и Ро-
ман Лобанов (Москва Русия).

В полуфиналните двойки 
се получиха следните резулта-
ти: Петър Витанов – Християн 
Христов 6:2, 6:3 и Георги Ива-
нов – Николай Николов 6:3, 7:5

На финала в понеделник, 
Витанов надигра Иванов в два 
сета – 6:3, 6:3 и вдигна трофея 
за победител в IV турнир от 
„Лятната тенис-лига“.

Шампионът е на 31 г., играе 
тенис в „Тенис-клуб Каварна“ 
от две години. На турнирите от 

шабленската „Лятна тенис-ли-
га“, Петър Витанов досега два 
пъти е достигал до полуфи-
налната фаза, а третият му 
шабленски турнир се оказа пе-
челивш за него. От страниците 
на „Изгрев“, Витанов се обърна 
към децата, които навлизат в 
този благороден спорт: „Да вла-
гат повече хъс в тренировките 
и с малко късмет, успехите им 
няма да закъснеят!“

Специалният приз за 
най-добър млад състезател, 
организаторът и главен съдия 
на турнира, Живко Янев връчи 
на 12-годишната Габриела Пет-
рова. Още в първия кръг Габи 
изигра най-оспорвания мач в 
надпреварата, като отстъпи на 
опитната състезателка на „Те-
нис-клуб Банкя“, Жени Илиева 
с 6:7, 5:7.

Началото на турнирите по 
тенис на корт в Шабла, беше 
положено през 2013-та г. с 
Първото градско първенство 
по тенис. През втората година 
на  „Лятната тенис-лига“, във 
веригата наблюдаваме и нови 
участници от нови дестинации.

Изгрев

ТУРНИР ОТ ВЕРИГАТА 
„ЛЯТНА ТЕНИС-ЛИГА“

Главният съдия на турнира, Живко Янев, шампионът Петър Ви-
танов, най-добрият млад състезател, Габриела Петрова и фи-
налистът Георги Иванов.

В община Шабла стартира работа по изпълнението на проект 
„Заедно можем повече“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9OP001-2.018  „Социално – икономическа 
интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване 
достъпа до образование“- Компонент 1. Финансовата подкрепа се 
предоставя по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП „РЧР“), която 
е определена за водеща програма, и по ОП „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ (ОП „НОИР“). 

Безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 380 
889,67лв. с ДДС, представляващи 100% от целия размер на одобрената 
инвестиция. Срокът за изпълнение на проекта е до 31.12.2020 г.

Основната цел: Да повиши качеството на живот, социалното 
включване и намаляване на бедността, както и доведе до трайната 
интеграция на най-нуждаещите се граждани на община Шабла със 
специфичен фокус върху ромите. 

По ОП „РЧР“ се предвижда се изпълнението на следните дейности: 
Активиране на икономически неактивните лица и включването им 
в заетост, предоставяне на качествени здравни услуги и развитие на 
ромската общност за преодоляване на негативните стереотипи.  

В началото на месец юни по проекта BG05M9OP001-2.018-0041-C01 
„Заедно можем повече“ са назначени 4 общи работници към община 
Шабла и 6 общи работници към „РОСИ ЕРЖИ“ ЕООД  - партньор по 
проекта.

Назначен  е „трудов медиатор“ към община Шабла, чиито основни 
задължения се свеждат до достигане на неактивни лица, включително 
от ромски произход, които да бъдат идентифицирани, информирани и 
мотивирани за включване в заетост, обучение и регистрация в Дирекция 
„Бюро по труда“ филиал Шабла. Трудовият медиатор ще провежда  
срещи  с представителите на целевата група, на които те ще се запознаят 
с предимствата при промяна на социалния им статус.

Дейности по проекта „Заедно можем повече“ BG05M9OP001-2.018-

0041-2014BG05M2OP001-C01 ОП „НОИР“ са:  
Организиране и провеждане на допълнително обучение по български 

език за децата, за които българският език не е майчин за преодоляване 
на техните пропуски, повишаване на знанията и подготовката за 
продължаване на образованието им. 

Сформиране на четири клуба, насочени към развитие на 
допълнителни умения на децата от етническите малцинства и техните 
връстници за съхраняване  и развитие на културната им идентичност в 
интеграционна мултикултурна среда.

Предстои назначаване на двама учители към Клуб „Безопасност на 
движението“ в ДГ „Дора Габе“, където децата се обучават в педагогически 
ситуации на открито, за повишаване на тяхната пътна култура.

Кампании с родители и местната общност в подкрепа на 
образованието  на децата в ДГ „Дора Габе“. По проекта е назначен 
„образователен медиатор“,  който чрез анкетиране от                  „врата 
на врата“ ще обхване семействата на децата, включени в проекта. 
Предвижда се създаване на Родителски клуб, където ще се обсъждат 
различни актуални теми и ще се провеждат тренинг дискусии.  

Ще бъдат сформирани две извънкласни школи в СУ „Асен Златаров“, 
чиято цел е да се развиват допълнителни умения на учениците от 
етническите малцинства и техните връстници за съхраняване на тяхната 
идентичност към СУ „Асен Златаров“. По тази дейност се предвижда 
сформиране на една група по танцово изкуство и една група по духови 
инструменти за общо 20 ученици. Дейността стартира месец октомври, 
тъй като тя е с надграждащ ефект спрямо проекта „Равни възможности 
за нашите деца чрез партньорство и образование в мутикултурна среда 
по ОП „НОИР“.

Партньори по проекта са: ДГ „Дора Габе“, „РОСИ ЕРЖИ“ ЕООД и 
Център за етнически диалог „Амалипе“. Асоцирани партньори по проекта 
са Министерство на образованието и науката, Агенция за социално 
подпомагане, Агенция по заетостта и Регионална здравна инспекция.

На 1 юли 2008 година в комплекс „Златната рибка“ край Дуран-
кулак бе представена първата екологична кедрова къща в Бъл-
гария. Това бе направено на пищно градинско парти лично от 
президента на американската компания „Линдал Кедър Хоумс“ 
Боб Линдал.

От ляво на дясно: областният управител Желязко Желязков, 
кметът Красимир Кръстев и Венцислава Янчовска – програмен 
директор „Иновации-Норвегия“ откриват Зеления образовате-
лен център, 18 април 2011 година.

ПРОЕКТ „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ“


