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„Да отнемеш истината от историята, значи да извадиш очите на прекрасно лице.“
Полибий

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  
КИНО 
21 август 

ОТ   21.00 ЧАСА
ПАРКА В ГРАД ШАБЛА

ВХОД СВОБОДЕНПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШАБЛА ЗА 2018 Г.
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, 

Председателят на Общински съвет Шабла организира публично  
обсъждане на Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Шабла 

за 2018 година. 
Д-р Йорданка Стоева - председател на Общински Съвет град Шабла 
отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, 
представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите 
на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата 
общественост за участие в публично обсъждане.
Обсъждането ще се проведе на 28.08.2019 година (сряда) от 13:30 часа в 
зала на Общински Съвет гр.Шабла  на  III етаж – гр. Шабла, ул. „Равно 
поле” №35.

Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Шабла 
за 2018 година е публикуван на интернет страницата на 

Общината: www.shabla.bg.

На 16 август 2019 година се 
проведе редовно заседание на 
Общинския съвет в Шабла, на 
което присъстваха 7 от 11 об-
щински съветници. Дневният 
ред включваше 14 докладни за-
писки за раглеждане.

Местните депутати приеха 
Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба за определя-
не размера на местните данъци 
и такси на територията на об-
щина Шабла.

Допълниха приетата Програ-
ма за управление и разпореждане 
с имотите общинска собственост 
за 2019 година, в точките „Лик-
видиране на съсобственост“ и  
„Продажба на земя“.

Дадоха съгласие да се обя-
ви публично оповестен търг с 
тайно наддаване  за отдаване 
под наем на земеделска земя 
под аренда – собственост на 
община Шабла за срок от 10 
години. С 5 години да се про-

дължи договора между Общи-
ната и „Лафка маркет“ решиха 
още съветниците.  За нуждите 
на „Спортен клуб Кариа“ се от-
дават безвъзмездно следните 
помещения: игрална зала, зала 
за методически занимания и 
зала за физическа подготовка, 
представляващи част от Спор-
тен комплекс Шабла. Правото 
на ползване се учредява за срок 
от 3 години, считано от дата-

та на сключване на договора. 
Не се взе решение за отдава-
не под наем на поземлен имот 
83017.504.4329 и се реши да се 
подготви нова докладна запис-
ка със съседен парцел, за да бъ-
дат спазени условията за безо-
пасно обслужване на жителите 
на града.

Съветниците дадоха съгла-
сие да се отдаде под наем чрез 
публичен конкурс с тайно над-

даване на части от имоти-пуб-
лична общинска собственост 
за поставянето на банкомати на 
„Интернешънъл Асет банк“ в 
сградата на общинска админи-
страция Шабла и Кметство село 
Крапец  за срок от 5 години.

Местните депутати утвър-
диха маломерни маралелки за 
учебната 2019/2020 година в СУ 
„Асен Златаров“, както следва:

* IV „а“ клас – 14 ученици;
* VIII клас – 13 ученици;
* IX клас – 10 ученици;
* X клас – 17 ученици;
* XI клас – 17 ученици;
* XII клас – 12 ученици.
Маломерна група ще има и в 

ДГ „Дора Габе“ – изнесена гру-
па в село Крапец за учебната 
2019/2020 година с 6 деца.

В точка други бяха зададени 
въпроси от общинските съвет-
ници към кмета на общината 
по актуални въпроси.

Изгрев

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

На 15-и август, Голяма Бо-
городица, в Шабла се отбеляза 
103-тата годишнина от  откар-
ването от румънските власти 
на десетки хиляди добруджа-
нци в концентрационни лаге-
ри в Молдова. Пред паметната 
плоча с имената на мъчениците 
от Шабла, оставили костите си 
в лагерите на смъртта, церемо-
нията бе открита от ст. експ. 

„Културно и историческо на-
следство“ в ОА Шабла, Илиян 
Христакиев. В словото си, той 
разказа накратко на събрали-
те се потомци историята на 
Добруджа преди Крайовска-
та спогодба от 1940-а година, 
както и мъките и страданията 
на нашите предци, с които тя 
е наситена. Христакиев също 
припомни, че на територията 

на община Ша-
бла, освен в 
града, паметни 
плочи с имената 
на откараните от 
съответните се-
лище, има още и 
в селата Дуран-
кулак, Езерец и 
Граничар. 

Пред памет-
ната плоча с 
имената на стра-
далците, венци 
поднесоха: Об-
щински съвет 
Шабла, кметът 
на Общината, 
Мариян Жечев и 
зам. кметът Цве-
телин Йорданов, 
О б щ и н с к а т а 
организация на 
съюза на офи-
церите и сержантите от запаса 
и резерва Шабла, Центърът за 
социална рехабилитация и ин-
теграция, Центърът за общест-
вена подкрепа,  пенсионерски 

клуб „Надежда“, Сдружение 
„Обединени“ за Шабла. Цветя 
на плочата положиха и жители, 
и гости на града.

Изгрев

ВЕНЦИ И ЦВЕТЯ НА ПАМЕТНАТА ПЛОЧА НА ОТКАРАНИТЕ 

ПРОГРАМА
ЗА ЧЕСТВАНИЯТА НА 27 АВГУСТ 2019 ГОДИНА

09:30 ч. Пристигане на официалните гости (пред сградата на 
община Шабла)

09:45 ч. Ритуал по издигане знамето на Шабла с участието на 
представителния духов оркестър на Военноморските 
сили гр. Варна

(пред административната сграда на община Шабла)
10:30 ч. Тържествена сесия по случай 50 години от 

обявяването на Шабла за град
(пленарна зала на община Шабла)

12:15 ч. Откриване на реновираната Спортна зала в Шабла
19:00 ч. Празничен концерт (Рок Симфони концерт)

(Градски парк – Шабла)

ПОКАНА
АВТОРЪТ ИВАН РАДЕВ ПРЕДСТАВЯ 

СВОЯТА КНИГА 
„Шабла и нейните исторически 

забележителности“
в НЧ „Зора 1894“ на 22 август 2019 година (четвъртък)

от 17.30 часа.
Заповядайте!

ОБЩИНА ШАБЛА ПРЕДСТАВЯ

НИКОЛАЙ УРУМОВ
в

ОТ РОЛЯ В РОЛЯ
или

СМЯХ БЕЗ ЗАВЕСА
23.08.(петък) от 19:30 ч.

в читалище „Зора“
Вход свободен
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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

ПРОДАВАМ ЧИЗЕЛ, ДИСКОВА 
БРАНА И КУЛТИВАТОР  
В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ

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

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

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 24 август 2019 година 

се навършват
10 години от смъртта на

СТЕФКА ДЕНЧЕВА 
ВАСИЛЕВА

починала на 63 години
Минават дни, месеци, години, 

но ние никога няма да те 
забравим!  

Обичаме те!
Почивай в мир!

От семейството

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

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! 

ТЪРСЯ 

ШОФЬОР НА МИКРОБУС.
Целогодишна заетост с включени осигуровки.

Телефон:  0888 485 144

О Б Я В А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.1 и ал.2 

от ЗОС, чл.24, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение № 576/10.07.2019г. 
по Протокол № 58 на Общински съвет Шабла и Заповед № РД-04-
398/15.08.2019г. на Кмета на Общината,  обявява публичен търг 
с тайно наддаване за отдаване под наем на ореховите масиви, 
собственост на Община Шабла, за срок от 5 /пет/ години, както 
следва: 

	Орехов масив Шабла – Горичане – начална тръжна цена 
650.00 лв. без ДДС

	Орехов масив Крапец - начална тръжна цена 700.00 лв. без ДДС

Търгът ще се проведе на  04.09.2019 г. /сряда/ от 09:30 часа в 
заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от 
началната тръжна цена за масива, за който се кандидатства и се внася 
по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при 
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД до 17:00 часа на 03.09.2019г. 

Стойността на тръжната документация е 20.00 лв./двадесет лева/ 
и се заплаща в  служба ‘’Местни данъци и такси’’ – стая 109 до 17:00 
ч. на 03.09.2019г.

Получаването на тръжна документация става  в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106  на Общината, след представяне 
на документ за закупуване.

 Оглед на имотите всеки работен ден от 26.08.2019г. до 03.09.2019г. 
от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 03.09.2019г.

При неявяване на кандидати или ненаемане на всички масиви, ще 
се проведе повторен търг на 11.09.2019г. от 09:30 ч. за отдаване под 
наем на ореховите масиви, за срок от 5 /пет/ години.

Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20 
% от началната тръжна цена за масива, за който се кандидатства и 
се внася по сметка BG BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: 
IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 
часа на 10.09.2019г. 

Стойността на тръжната документация е 20.00 лв./двадесет лева/ 
и се заплаща в  служба ‘’Местни данъци и такси’’ – стая 109 до 17:00 
ч. на 10.09.2019г.

Получаването на тръжна документация става  в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106  на Общината, след представяне 
на документ за закупуване.

 Оглед на имотите всеки работен ден от 05.09.2019г. до 10.09.2019г. 
от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 10.09.2019г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, 
стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

УВЕДОМЛЕНИЕ
за провеждане на растителнозащитни, 

дезинфекционни и  
дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за 
опазването на пчелите и пчелните семейства от отравя-
не и начините за провеждане на растителнозащитни, де-
зинфекционни и дезинсекционни дейности, община Шабла 
уведомява:

1. От 20.08.2019 г. до 22.08.2019 г. до 10.00 ч. и след залез слън-
це ще се проведе третиране на общинската дървесна декора-
тивна растителност с продукт за растителна защита/препа-
рат – Дипел ВП – 0.1 %. Третирането ще се извършва срещу 
вредител бяла американска пеперуда.

2. Подлежащите на третиране площи са дървесни насаждения в 
гр. Шабла по уличната мрежа и в общинските зелени площи.

3. Продуктът за растителна защита е включен в Списъка на 
разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна 
защита, регистрирани торове и подобрители на почвата.

4. ПРЗ/ВМП е предоставен на община Шабла от Министерство 
на земеделието, храните и горите. Препаратът е безопасен за 
хората, животинския свят и околната среда, безвреден е за 
пчелите, прилага се без карантинен срок и не се натрупва в 
токсични остатъчни количества по растенията.

5. За организиране и провеждане на третирането отговаря Ди-
ректора на ОП БКСТРО, тел.: 05743 4166.

6. За изпълнител на пръскането е определен със заповед или 
сключен договор ОП БКСТРО – гр. Шабла.

7. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на 
работна площадка, намираща се в гр. Шабла.

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.
Основни целеви групи за предоставяне на топъл обяд са 
следните: 
Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията 
на чл. 9 от ППЗСП;
Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат 
за тях;
Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални 
пенсии – за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, на-
следствени пенсии, несвързани с трудова дейност.
Скитащи и бездомни деца и лица;
Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по сми-
съла на § 1, т.17 от Допълнителните разпоредби от Закона за 
убежището
Необходими документи, които се изисква да подадат канди-
дат – потребителите на услугата „ топъл обяд“ са следните:
Заявление по образец;
Копие на документ за самоличност;
Копие от ЕР на ТЕЛК/НЕЛК. ЛКК, копие от амбулаторен кар-
тон (ако има такъв), състояние на лицето, рецептурна книжка, 
ЛАК и др. (ако е приложимо)
Документ, удостоверяващ представителството (при наличие на 
такъв)
Копие на данни на личния лекар на лицето от здравноосигури-
телна 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 нуждаещи се лица, документи от желаещи да полз-
ват услугата ще се приемат през целия период на изпълнение на 
дейностите, но ползващите услугата не могат да надвишават 35 
лица. За  всеки работен ден, храната се приготвя и раздава от 
Домашния социален патронаж в града. 
Предоставянето на услугата ще започне от 1 септември 2019 г.
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На 14 август, темата на лят-
на читалня в библиотеката при 
НЧ „Зора 1894“ Шабла, беше 
„Звездното небе“. Децата изгле-
даха видеоклип на тема „Звезди 
и Съзвездия“ и се запознаха с  
разположението на съзвездия-
та: Орион, Заек, Малко куче, Го-
лямо куче и Скорпион. Всички, 
заедно с библиотекаря Дияна 
Димитрова, прочетоха старо-
гръцката легенда за тях. Осо-

бено впечатление им направи 
легендата за Малката и Голя-
ма Мечка и те разбраха, защо 
точно това е мястото на тези 
известни съзвездия  на небето. 
Читателите изработиха звезди 
от картон и свързваха съзвез-
дия с техните наименования. 
По-малките читатели откриха 
в рисунки с обозначени числа 
и съответните цветове раке-
та в космоса. За тях бяха под-

готвени и още настолни игри. 
Следващото приключение, 
подготвено от детския отдел на 
читалищната библиотека, няма 
да е на обичайното място. На 21 
август в, 15:00 часа, те ще под-
готвят Градския площад за тър-
жествата, по случай 50-годиш-
нишнината от обявяването на 
Шабла за град. Те ще изпъстрят 
площадните плочки със своите 

рисунки с цветни тебешири. 
Зададената от Дияна Димитро-
ва тема, разбира се, ще е  „Моят 
град Шабла“. Естествено че от-
ново ще има и игри. Малките 
палавници ще си припомнят на 
площада, позабравените „лас-
тик“ и „дама“. Другите предви-
дени забавни игри,  засега оста-
ват тайна за тях.

Изгрев

ПОЕТИЧЕН КЪТ

 НЕ СЕ ЗАБРАВЯ 
Виж, не се забравя ей така
любов, която много ти е дала.
Която ти е вземала съня,
която за ръка те е държала.
Която те е вдигала и над
омръзналите вече битовизми.
Която е засищала и глад,
която ти е давала и риза.
Не се преглъща като залък тя –
застава ти на гърлото и дращи.
Отива си с нечувана цена,
която много трудно се заплаща.
Не се прежалва и със черен шал –
тя мрази някой помен да й прави.
Каквото и преди да си й дал,
не ще си го откупиш. Не продава!
Не я очаквай в някой друг живот.
Един път се гори във този огън.
Не се забравя истинска любов.
И двеста пъти да й кажеш сбогом!..

Мартин Спасов

КАМПАНИЯ „СОЛИДАРНОСТ“ НА БЧК
БЧК - Шабла отново дава глас на откритата 

миналата година кампания „Солидарност“ от 
Областен Червен кръст Добрич. Кампанията е 

за набиране на средства за деца сираци.

Припомняме, че кампанията касае 
единствено деца от нашата област. 

Да бъдем сърцати!

 Златина Александрова,
 председател на БЧК Шабла 

БЛАГОДАРИМ!

Общинското предприятие „БКСТРО“ получи дарение от 
президента на германската организация за международна помощ 
„Интерхелп“,  Урих Беман   - 30  комплекта зимно облекло.

Дарението е в чест на 50 години от обявяването на Шабла за 
град. Работниците и ръководството на Общинското предприятие 
благодарят за жеста и обещават да работят усърдно, за да бъде 
градът ни по-чист и приветлив.

Миналата седмица, библио-
теката при НЧ „Зора 1894“ го-
дина получи дарение от нашата 
съгражданка Анастасия Солен-
кова - 42 броя на университет-
ско издателство „Св.Кл.Охрид-
ски“- София.

За тази година това е 
най-ценното дарение, съобща-
ват от библиотеката.

Читалищното настоятел-
ство изказва благодарността си 

към нея за благородния жест.
Изгрев

ДОБРО ДЕЛО

Клавирен 
концерт 

на

ЛИЛИ БОГДАНОВА
роял

23  август 2019 г.  (петък) 
17.30 часа

ЗЕЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН 
ЦЕНТЪР

ВХОД СВОБОДЕН

ЗВЕЗДНО ПЪТЕШЕСТВИЕ ЗА МАЛКИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Една от нарисуваните от децата ракети

Във връзка с 50 годишнина-
та от обявяването на Шабла за 
град и седмицата на морето и 
морската култура в град Ман-
галия беше преведена и издаде-
нана румънски език книгата на 
нашия съгражданин Емил То-
доров озаглавена „77 тайни при 
риболова на морски кефал“.

Книгата и в България се рад-
ваше на многобройни любите-
ли и почитатели,но сега бяха 
зарадвани и майсторите на 
този вид риболов в Румъния.За 
пет години книгата е издавана 
два пъти,което е своеобразен 
местен рекорд,а може би и не 
само местен.

Преводът на книгата беше 
една много приятна изненада 
за самия автор от неговото се-
мейство и неговите приятели 
от България и Румъния.

 Официалното представяне 
на книгата беше направено на 
12 август тази година в град 
Мангалия в клуба на офицера 

в изключително официална и 
тържествена обстановка. Ме-
роприятието се заснемаше от 
телевизията на град Мангалия 
и предавано по You Tube. В 
залата бяха аранжирани кар-
тини на известните румънски 
художници Николае Гаджану, 
Корина Виколов,Александру 
Гиня и младият румънски та-
лант Бистрица Нъсуърд Дос на 
16 години.

 Модератор на събинието 
беше Емилия Дабу - председа-
тел на клуб „Солтерис“ в Ман-
галия, а главен организатор го-
лямата приятелка на България 
Лиана Наум.Преводач по време 

на презентацията беше самият 
преводач на книгата, проф.д-р 
Емил Боев.В препълнената зала 
присъстваха хора от всички 
възрасти, не само риболовци, 
но и любители на рибната кух-
ня. Специални музикални поз-

драви поднесоха директорката 
на лицея „Калатис“ в Манга-
лия, Корина Михалаке, която 
изпълни две песни на българ-
ски език в акомпанимент на 
китара, а гайдата на Атанас 
Апостолов от Крапец накара 
присъстващите да потропват с 
крак в ритъма на „Добруджан-
ска ръченица“.

 На няколко пъти бяха про-
читани отделни части и пасажи 
от книгата. В своите изказва-
ния, комендантът на гарнизона 
в Мангалия,  комодор Петрика 
Първу, Лиана Наум, д-р Йор-
данка  Стоева и комодор Георге 
Михалаке изразиха своето въз-

хищение от добре написаната 
книга и отлично систематизи-
рания материал, който е подне-
сен на читателя по много лесен 
и достъпен начин. В изказва-
нето си, д-р Стоева поздрави 
всички моряци с празника и 
посочи, че тази книга е резул-
тат от дългогодишното прия-
телство и сътрудничество меж-
ду двете държави.Тя направи и 
интересно предложение - през 
месец септември да бъде ор-
ганизирано състезание по ри-
болов на морски кефал, което 
единодушно беше утвърдено от 
присъстващите в залата.

 В своето изложение, авто-
рът на книгата Емил Тодоров 
обясни своето влечение към 
риболова с една-единствена 
дума - любов. Любов, която е в 
сърцето и в кръвта.Той споде-
ли, че за да са заедно днес със 
своята съпруга Милена, голяма 
„вина“ има риболова, защото и 
тя го практикува. А когато един 
мъж и една жена имат общо 
хоби е много лесно да са семей-
ство, допълни Тодоров.

Авторът разказа и няколко 
много интересни случки на мо-
рето по време на риболов,  след 
които получаваше дълги и бу-
рни аплодисменти. Най-важно-
то, което сподели той е това, 
че при риболова има двойна 
радост, която риболовците не 
трябва да забравят. „Удоволст-
вието от риболова остава за 
теб, а хванатата риба я подари 
на хората, за да ги зарадваш. 

Така риболовният ти ден е на 
сто процента пълен, а прияте-
лите с няколко повече.“, каза 
Емил Тодоров в залата.

 В книгата има и две инте-
ресни части. Едната е свързана 
с празниците , обичаите, пове-
рията и традициите на риба-
рите, които те задължително 
трябва да спазват. Втората част 
е свързана с рибарската кухня, 
като авторът лично е събирал 
рецепти по приготвянето на 
рибни ястия от местни хора в 
продължение на над 20 годи-
ни. Най-важното обаче за една 
рибена чорба, сподели Емил 
Тодоров е спазването на три 
основни изисквания. Първо - 
тя да бъде много гореща, второ 
- да бъде много люта и трето 
- непрекъснато някой от ком-
панията да казва:“Ей,че хубава 
чорба!“.

В края на презентацията, ав-
торът на книгата получи много 
и разнообразни подаръци,  сред 
които и впечатляваща картина 
от големия румънски художник 
Николае Гаджану,  изобразява-
ща море, морски фар и пасаж 
кефали.

Вечерта приключи с про-
дажбата на книгата с личен 
автограф от автора, който 
предварително обяви, че сред-
ствата получени от продажбата 
на тази книга ще отидат за бла-
готворителност

Съюз на офицерите и 
сержантите от запаса и 

резерва  Шабла 

ЕМИЛ ТОДОРОВ ПРЕДСТАВИ СВОЯТА КНИГА В РУМЪНИЯ
На церемония в Мангалия,  изданието на румънски език на книгата бе аплодирано

Емил Тодоров разписва „77 тайни при риболова на морски 
кефал“ на румънските си читатели.
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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. 

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“

 
 

ДНИ НА МОРЕТО  2019 
 

 

ОБЩИНА  ШАБЛА 
 

ОРГАНИЗИРА 
 
 

 
 

 
За любители 

 
 с.Крапец, плаж Север 

 

 
на 24  август от 16.30 часа 

 
 
 
 
 
 
 
 

Краен срок за подаване на заявки за участие е 23 
август до 18.00 ч. За информация и записване на 

тел:0878 233 154 
Осигурен е  награден фонд. 

На 17 август край морския 
бряг на село Тюленово, жители-
те и гостите на селото и община 
Шабла посрещнаха изгрева на 
пълната луна. 

В програмата взеха учас-
тие Десислава Донева (вокал) 
- Красимир Бончев (китара) и 
оперната прима Юлия Мила-
нова.

Организатори на събитието 
бяха кметство село Тюленово 
и Народно читалище „Изгрев 
1936“ в селото.            Изгрев

ПОСРЕЩАНЕ НА ПЪЛНОЛУНИЕТО

На 28 и 29 август 2019 година 
(сряда и четвъртък) „Елтехре-
сурс” АД, съвместно с oбщина 
Шабла, организират кампания 
за събиране на излязло от упо-
треба електрическо и електрон-
но оборудване във всички насе-
лени места на общината. 

Гражданите и фирмите 
могат да се освободят от не-
работещите си електроуреди 
(печки, хладилници, перални, 
телевизори, компютри и др.) 
с предварителна заявка за из-

возване, подадена до 28 август 
2019 година, на безплатен на-
ционален телефон 0800 14 100 
и на номер 0885 77 00 41, както 
и на електронен адрес order@
makmetal.eu.

На всички граждани, пре-
дали неработещи електроуре-
ди, ще се предоставят ваучери 
за отстъпки при пазаруване 
във верига магазини «Техно-
полис», а фирмите ще получат 
документи, съгласно Закона за 
управление на отпадъците.

КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА 
НЕПОТРЕБНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

85% от заявените от гражда-
ни дърва за огрев към ДЛС-Бал-
чик вече са доставени. Кметове-
те на населени места в региона 
са внесли в стопанството 1 137 
заявления от физически лица за 
9 055 пространствени кубиче-
ски метра дърва.

До момента са изпълнили 984 
от молбите, като са доставени 7 
874 пространствени кубически 
метра дърва за огрев. Процесът 
на приемане и експедиране на 
дървесина за местното населе-
ние продължава, каза директо-
рът на стопанството инж. Ка-
линка Тодорова. Тя допълни, че 
обикновено активното търсене 
на дърва за огрев започва през 

септември, когато приключи ту-
ристическият сезон.

 Към момента стопанството 
разполага с 1 354 простран-
ствени кубически метра дърва 
в района на Батово, които също 
ще бъдат предоставени на фи-
зически лица. През следващите 
дни ще бъдат доставени заяве-
ните количества за общините 
Каварна и Шабла. Все още има 
отделни домакинства от Со-
колово, Сенокос, Безводица, 
Ляхово и Оброчище, които не 
са получили поисканите от тях 
дърва, но в рамките на този ме-
сец и техните нужди ще бъдат 
задоволени.

Про нюз

ДЛС-БАЛЧИК ДОСТАВЯ 
ЗАЯВЕНИТЕ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

На 10-ти август, 
Първа ловно-ри-
барска дружинка 
Шабла, откри ловни 
ловен сезон 2019. 
Първа ловно-ри-
барска дружинка 
е връстник с град 
Шабла – ловците 
отпразнуваха и 50-
ия си юбилей. На 
откриването се про-
веде събрание, на 
което се реши да се 
приемат двама нови 
членове, с което 
броят на членове-
те на дружинката 
се закръгли на 30 
човека. След събра-
нието, отец Павел 
Максимов освети новото знаме 
на ловната дружинка, както и 
обновената хижа – дом на ло-
вците, в Горунската гора. Све-

щеникът отслужи и молебен 
за здраве през новия сезон. Ло-
вците си пожелаха „Наслука!“

Изгрев

ПЪРВА ДРУЖИНКА ОТКРИ 
СЕЗОНА

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
28 август (сряда), 13:30 часа 

На 17-ти август (събота), нa 
спортното игрище в двора на 
СУ „Асен Златаров“ Шабла, се 
проведе поредния турнир по 
минифутбол,  организиран от 
община Шабла. Надпреварата 
бе част от програмата „Дни на 
морето – Шабла 2019“. 

В турнира участваха 4 отбо-

ра от Общината – „Нефтяник 
Шабла“, „Черно море“ Шабла, 
ФК „Крапец“ и ФК „Black tigres“ 
Шабла. В тях играха общо над 
30 футболисти-аматьори. 

За финалната среща се кла-
сираха „Нефтяник Шабла“ и 
ФК „Крапец“, след като на полу-
финалите , „Нефтяник“ прегази  

„Black tigres“ с 10:1, а ФК „Кра-
пец“, подкрепяни от мощната 
си агитка, преодоляха „Черно 
море“ с 6:4.

В малкия финал, третото 
място заслужи „Black tigres“, 
които си го изкараха на „Черно 
море“ за унизителната си загу-
ба на полуфинала – 6:1.

В оспорвания финал, „Неф-
тяник Шабла“ се наложи над 

ФК „Крапец“ с 6:5.
Купата на победителите и 

наградите на призьорите, връ-
чи кметът на община Шабла, 
Мариян Жечев.

Освен община Шабла, ор-
ганизатор на турнира бе и ФК 
„Нефтяник 2010 Шабла“, а гла-
вен съдия – Владислав Овча-
ров.

Изгрев

„НЕФТЯНИК ШАБЛА“ СПЕЧЕЛИ ТУРНИРА ПО МИНИФУТБОЛ

Атрактивните фенки на „Крапец“, непрекъснато подкрепяха 
отбора си.

Призьорите след награждаването

Състезателите на „Хармо-
ния“ Шабла спечелиха три ме-
дала от традиционния турнир 
по ускорен шах в Мангалия. 
Деян Димитров раздели 2-3 
място с 5.5 точки от 7 възмож-
ни. Той финишира без загуба 
(4 победи и 3 ремита), но къ-

сата дистанция не му позволи 
да стигне до директен двубой 
за първото място с победителя 
в състезанието, Международ-
ният майстор Влад Томеску. 
Много силно се представиха и 
другите двама наши предста-
вители. Явор Николов без сред 

лидерите през цялото време. 
Игра с всички силни шахмати-
сти в турнира и дори завърши 
наравно с Томеску, но нещаст-
на загуба в последния кръг го 
лиши от възможността да за-
върши сред призьорите. Все 
пак, той се класира втори при 
юношите до 14 години с 4.5 точ-
ки. Георги Доцин също заслужи 
награда - трето място при ве-
тераните над 65 години. Вече 
повече от година, той е част от 
нашия колектив. Георги игра 
силно и можеше да постигне 
още по-добър резултат от чети-
рите точки, които събра.

Турнирът се проведе на 11 
август при контрола за игра 10 
минути с добавка 5 секунди на 
състезател при всеки изигран 

ход. Участваха 32 шахматисти 
от Румъния и България (Шабла 
и Добрич).

Христо Жечев

СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ НА „ХАРМОНИЯ“ С ТРИ МЕДАЛА В МАНГАЛИЯ

Деян Димитров и Явор Николов


