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“Всичко се състои в нашите задружни сили, срещу тях не може да противостои и най-силната стихия. Никой не ще противостои 
срещу стихията на народа ни да живеем свободни, независими и обединени.” 

 Васил Левски

МИСЪЛ НА БРОЯ

LIONS GROUP REAL ESTATE,
 съдейства за закупуването и продажбата 

на имоти в община Шабла.
Ако вие имате имот, за който искате да намерите най-до-
брия собственик, или познавате човек, който има такъв 

имот, можете да се обадите на:

 тел. 0886/22-85-99, Донка Ангелова

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ДО ОБЩИНА ШАБЛА 

София 2 юни 2020 г. 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЖЕЧЕВ, 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЕВА, 
СКЪПИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ШАБЛА, 
Приемете най-искрените поздравления на Управителния съ-
вет и на екипа на Националното сдружение на общините в Ре-
публика България по случай празника на община Шабла! 
Щедрата красота на природата, предизвикателствата на исто-
рията и богатството на традициите не биха имали стойност без 
хората на този край. Нека времето и превратностите умножа-
ват силите и каляват търпението ви. 
Много здраве, енергия и сили пожелаваме на целия кметски 
екип, на общинските съветници и жителите на община Шабла. 
Дано и в бъдеще успявате успешно да развивате региона и да 
осъществявате своите планове с отговорност към природата и 
бъдещето. 
Честит празник! 

Национално сдружение на общините 
в Република България

Поздравителен адрес от кме-
та на община Шабла, Мари-
ян Жечев, до гражданите на  
Шабла
Уважаеми съграждани и гости 
на град Шабла,
Имам удоволствието да Ви от-
правя най-искрени пожелания 
по случай 2 юни - Празника на 
град Шабла.
Той е повод, вървейки напред, да 
се вгледаме отново в историята 
– началото, съграденото в годи-
ните, нашите традиции, на които се опираме и пазим и до днес. 
В този ден на всички Вас, уважаеми съграждани, пожелавам 
крепко здраве, професионални и лични успехи. Да продължим с 
нестихващо вдъхновение да творим и да допринасяме за развитие 
на социалния, икономическия и културния живот в нашия град.
Нашето родно място, историята му, богатата култура и традици-
ите са повод за самочувствие и гордост! И нека така ги завещаем 
на тези, които идват след нас.
Към гостите на град Шабла отправям най-искрени благопожела-
ния. 
И когато сирените в 12,00 часа на този ден ни призоват, да све-
дем глави пред паметта на героите от нашата славна история в 
знак на преклонение пред тяхната саможертва.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение,
МАРИЯН ЖЕЧЕВ

Кмет на община Шабла

На 1 юни 2020 година се на-
вършват 120 години от бунта 
на селяните от Шабленска и 
Дуранкулашка общини срещу 
десятъка. В него падат много 
свидни жертви. На този ден 
свеждаме глави пред подвига 
на нашите герои!
На 2 юни цяла България отдава 
почит на великия поет и рево-
люционер Христо Ботев и на 
всички загинали за свободата 
на България! Неслучайно този 
ден е определен и за празник на 
гр. Шабла – един малък, но богат на история град!
Пред паметниците ще положим венци и цветя, но важното е да 
помним и предаваме на идните поколения заветите на нашите 
деди, да говорим за тяхното дело и за събитията, които са ва-
жна част от българската история!
Нисък поклон пред тези, които отдадоха живота си, за да ни 
има днес!
Аз благодаря на всички, които пазят историческата памет 
жива, на дарителите и инициаторите за построяването на Па-
метника за събитията през 1900 година, както и на жителите на 
община Шабла, които живеят и се трудят тук, продължавайки 
делата на своите предци, възпитавайки децата си в обич към 
Родината.

С благодарност и уважение,
Д-р ЙОРДАНКА СТОЕВА

Председател на Общински съвет-Шабла

120 ГОДИНИ ОТ БУНТА НА СЕЛЯНИТЕ 
СРЕЩУ НАТУРАЛНИЯ ДЕСЯТЪК

През 2020 година се на-
вършват 120 години от бунта 
на селяните срещу натуралния 
десятък. Тази година чествания 
нямаше, но с поднасянето на 
венци и цветя отдадохме своя-
та почит към загиналите наши 
предци.

Кметът на община Шабла, 
Мариян Жечев, придружен от 
своите заместници, Петър Ата-
насов и Цветелин Йорданов 
и служители на общинската 
администрация се поклониха 
пред паметната плоча в центъ-
ра на Шабла. 

На Грекова могила, пред па-
метника на скърбящата майка 
нямаше възпоменателна па-
нихида, но групата от Шабла 
и жители на селото поднесоха 

венци и 
цветя.

П р и -
знателност 
беше от-
дадена и 
в центъра 
на Дуран-
кулак пред 
паметника 
на възста-
налия селя-
нин.

Тр а д и -
ц и о н н о 
всяка го-
дина на 
този ден 
в чества-
нията се 
в к л ю ч в а т 

и представители на читалища, 
областни земеделски организа-
ции и политически партии.

На този ден си припомняме 
събитията от далечната 1900 
година, когато селяните от ре-
гиона се вдигат на бунт срещу 
тежкото данъчно бреме. Десет-
ки намират смъртта си на този 
ден, в пъти повече са ранените, 
но бунтът на добруджанеца ос-
тавя светъл спомен, пред който 
и днес свеждаме глава.

На този ден всеки от нас 
изрази преклонението си пред 
моралното и доблестно поведе-
ние на предците си, защото са-
можертвата на героите от 1900 
година трябва да се знае, помни 
и предава на идните поколения.

Изгрев

Директорът на ОУ „Св.Кл.Охридски“ с. Дуранкулак, Маргарита 
Тодорова (вляво) пред паметника на Грекова могила.

Кметският екип се поклони пред  паметната плоча в Шабла.
Кметът на Дуранкулак, Веселин Йорданов (вляво) 
сведе глава пред подвига на загиналите в бунта.

ЦДЯ „Радост“ отвори врати за децата на 26 май 2020 година.

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А 

О Б Л А С Т  Д О Б Р И Ч

ПОЗДРАВИТЕЛЕН 
АДРЕС

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА 
ГРАД ШАБЛА, 
За мен е удоволствие да Ви 
поздравя по случай празника на 
град Шабла, който отбелязвате 
в Деня на Ботев и загиналите за 
свободата на България  – 2 юни! 
На всички Вас изказвам 
сърдечна благодарност за грижите и отговорността Ви 
и Ви благодаря за труда, с който ежедневно надграждате 
и правите Шабла още по-красив и съвремен. Вярвам, че 
с общи усилия ще подобрим визията и ще привлечем 
интереса към красива Шабла.
Пожелавам на всички жители на Шабла здраве, благо-
денствие и нека празникът Ви зареди с нова енергия и 
самочувствие! 
Честит празник!

С уважение,
КРАСИМИР КИРИЛОВ

Областен управител на област Добрич

Честит празник, Шабла!

С отговорност към себе си и 
околните - спазвайте правилата!
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ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти,  

фрезоване  и цялостна обработка на парцели.

Телефон за контакт: 0884/52-50-80

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 землището на община Шабла.

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

КУПУВАМ
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

Топ цени!
Телефон: 0895 71 83 83

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон:0878 263 071

КУПУВАМ
КЪЩА ИЛИ АПАРТАМЕНТ В ШАБЛА

Тел за контакт:0885/11-70-51

ПРОДАВАМ
Къща в центъра на Шабла, 120 кв.м., на две плочи. Ново 
саниране отвътре, на шпакловка и замазка. Къщата е с 4 

спални, хол, кухня, вътрешни баня и тоалетна,  и две мазета. 
Отвън е санирана с нова кафява PVC дограма. Разполага с 

1200 кв.м. двор, лозе -  400 кв.м. и 25 бр. плодни дръвчета. 
Има също гараж за две коли, ремонтирани стопански сгради 

и външна тоалетна.
Тел за контакт:0885/11-70-51

ПРОДАВАМ

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
МЕШЕ И ГЛЕДИЧ, ЦЕПЕНИЦИ – 90 ЛВ.

АКАЦИЯ, ЦЕПЕНИЦИ – 80 ЛВ. 

Телефон: 0888 78 12 66

КУПУВАМ

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА ШАБЛА. 
ИЗГОДНО! СПЕШНО!

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ПРОДАВАМ
домашни яйца от свободно гледани кокошки. 

Цена 0.20 лв./бр. и 0.15 лв./бр. от пъдпъдъци. 
Телефон: 0898 620 496

ПРОДАВАМ 
* много добре запазени домашни уреди: хладилник-фризер, 

фризер, авт.пералня.
* зарядно за акумулатор, крик за кола, ръчна помпа, клаксон, 

фарове за мъгла-2 бр. и комплект части за газово устрой-
ство.

* Рафт - стелаж от винкел и кадос (каца) за грозде 700 л.
ТЕЛЕФОН: 0898 711 450

ДАВАМ ПОД НАЕМ ТРАМБОВЪЧНА МАШИНА, 
подходяща за трамбоване на чакъл и пясък.

Цена: 45.00 лв. на ден
Телефон за контакти: 0882299020

ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ 
НА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ.

Телефон:0899 398 685, Иво Иванов

ПОКАНА
УС на ЗК „Янтар” с. Пролез, общ. Шабла, обл. Добрич, свик-

ва Годишно отчетно  събрание на 20.06.2020 г.(събота)  
от 9:00  часа в Пленарна зала на Община Шабла, ет.2 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет  на УС за дейността на ЗК ”Янтар” .

(докл. Председателят на кооперацията)                                                     
2. Приемане на Годишния финансов отчет и Счетоводен баланс  
на ЗК „Янтар”

(докл.  Гл. счетоводител)                                                   
3. Отчет на КС на ЗК „Янтар”.

(докл.  Председателят на КС)  
4. Приемане на нов  Устав на ЗК „Янтар” с. Пролез.
5. Приемане и освобождаване на член-кооператори.

(докл.  Председателят на кооперацията)     
6. Освобождаване от отговорност на Председателя, УС, КС и 
гл.счетоводител.
7.Текущи.
При липса на кворум, събранието ще се проведе  1 час по- къс-
но, независимо от броя на присъстващите.
Приканваме всички член-кооператори да присъстват на събра-
нието.

От Ръководството на ЗК „Янтар”

О Б Щ И Н А  Ш А Б Л А
О Б Я В А

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, ал.1 от Закона 
за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и чл.97, ал.1 от НР-
ПУРОИ, Решение № 81/29.04.2020  г. на Общински съвет гр.Шабла и 
Заповед № РД-04-211/27.05.2020 г. на Кмета на Общината, обявява пуб-
личен търг с тайно наддаване за продажба на следния имот – частна об-
щинска собственост :

№ Решение на
Общински
съвет гр. 

Шабла

Имот
Местона

хождение
/населено 

място/

площ
кв.м

Начална
тръжна
цена /
лева/ 

без ДДС

Депозитна
вноска
/лева/

1 81 
/29.04.2020 

ПИ 17275.501.80
УПИ І-80,  кв.6

Сграда 
17275.501.80.1

с. Горун 11 394

ЗП 157

103 
180,00

20 636,00

Търгът   ще  се проведе на 17.06.2020 г. /сряда/ от 11:00 часа в 
заседателната зала на Общинска администрация гр. Шабла.
Стойността на тръжната документация е 60,00 /шестдесет/ лева и се 
заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа на 16.06.2020 г.
Получаването на тръжната документация става в стая 106 на Община-
та от 10.06.2020 г. до 16:00 часа на 16.06.2020 г., след представяне на 
документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 10.06.2020 г. до 16.06.2020 г. от 
13:00 до 16:00 часа.
Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената начална 
тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 3300 207 401, 
BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД до 16:00 часа на 
16.06.2020 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване 
на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 16.06.2020 г.

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

О Б Щ И Н А  Ш А Б Л А
 О Б Я В А

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, ал.1 от Зако-
на за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и чл.97, ал.1 от 
НРПУРОИ, Решение № 37/12.02.2020  г. на Общински съвет гр.Шабла 
и Заповед № РД-04-212/27.05.2020 г. на Кмета на Общината, обявява 
публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния имот – част-
на общинска собственост :
№ Решение на

Общински
съвет гр. 
Шабла

Имот
Местона

хождение
/населено 

място/

площ
кв.м

Начална
тръжна
цена /

лева/ без 
ДДС

Депозитна
вноска
/лева/

1 3 7 
/12.02.2020 

ПИ 10032.501.64
УПИ ІІІ-64 за 
училище, кв.4

Двуетажна сграда 
-бивше училище 
10032.501.64.2

Сграда –
физкултурен 
салон
10032.501.64.1

Сграда – котелно
10032.501.64.3

с.Ваклино 7578

ЗП 460 
РЗП 920

ЗП 375

  ЗП 68

250 572, 
00

50 144, 40

Търгът   ще  се проведе на 17.06.2020 г. /сряда/ от 10:00 часа в заседа-
телната зала на Общинска администрация гр.Шабла.
Стойността на тръжната документация е 60,00 /шестдесет/ лева и се 
заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа на 16.06.2020 г.
Получаването на тръжната документация става в стая 106 на Община-
та от 10.06.2020 г. до 16:00 часа на 16.06.2020 г., след представяне на 
документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 10.06.2020 г. до 16.06.2020 г. от 
13:00 до 16:00 часа.
Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената начална 
тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 3300 207 401, 
BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД до 16:00 часа на 
16.06.2020 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване 
на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 16.06.2020 г.

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

ЗА СПАСИТЕЛНАТА МИСИЯ ПРИ НОС КАРТАЛБУРУН 
НА АНГЛИЙСКИЯ ПАРАХОД „ЕВЕЛИН“ 
Следва от бр.19.

Нападнати и прогонени от 
своите домове са и жителите на 
селата Саръ Муса (Смин) и Кара-
манлии (Ваклино). Те се укриват 
край бреговете на Дуранкулаш-
кото езеро, на юг от нос Картал-
бурун. Сведенията, че край Кар-
талбурун се укриват беззащитни 
български семейства, достигат 
чрез български свещеник – бе-
жанец, до руския губернатор на 
Тулча, по това време в Кюстен-
джа, Иван Василевич Белоцерко-
вец. По негово искане параходът 
„Евелин“, с капитан Николаос 
Макри и екипаж от 8 души, тръг-
ва от Кюстенджа на 20 юли в 
1 часа следобед на спасителна 
мисия. В нея участват 6 бълга-
ри (водачи) и кореспондентите 
на „Илюстрейтед Лъндън нюз“ 
(The Illustrated London News) Йо-
хан (Джон) Непомук Шьонберг, 
„Илюстрирте цайтунг“ (Illustrirte 
Zeitung, Leipzig) Фридрих Лах-
ман и „Аугсбургер Алгемайне 
Цайтунг“ (Augsburger Allgemeine 
Zeitung) Матиас Коенен, по това 
време в Кюстенджа, всички въ-
оръжени. 

Йохан (Джон) Непомук 
Шьонберг художник-кореспон-
дент на „Илюстрейтед Лъндън 
нюз“ пише:

„Аз приех с желание поканата 
да се кача на борда на „Евелин“ – 

малък винтов параход, собстве-
ност на Английската железопътна 
компания, за да направим кратко 
пътуване надолу по брега, южно 
от Кюстенджа и да спасим мно-
жество български бежанци. Един 
свещеник ни каза, че това били 
семейства, избягали от Мангалия, 
и че те попаднали в бедствена си-
туация насред езерата и блатата в 
близост до морския бряг, откъде-
то не можели да се измъкнат. Бях 
придружаван от двама колеги – 
кореспондентите, съответно, на 
„Лайпциг илюстрирте цайтунг“ 
и на „Аугсбургер Алгемайне цай-
тунг“. На 20-и, в един часа следо-
бед, малкият кораб отплава под 
вещото командване на капитан 
Макри, издигайки английския 
флаг. Поехме в посока на юг и 
около десет часа вечерта прис-
тигнахме до нос Калиакра, къде-
то хвърлихме котва за нощта. На 
сутринта поехме под пара назад, в 
посока на север, чак до нос Кар-
тал, където бяха свалени две лод-
ки за слизане на брега, в които се 
качиха седемнайсет въоръжени 
моряци. След това на едната лод-
ка бе заповядано да остане близо 
до брега, за да осигури средство 
за връщане на парахода, докато 
другата лодка бе изтеглена по 
един тесен провлак, за да бъде 
пусната в сладководно езеро, по 
чиито блатисти брегове, както 

ни бе казано, много български 
семейства били потърсили убе-
жище. Ние се разделихме на две 
отделни групи; аз останах с капи-
тана, за разузнаване на бреговете 
на езерото, докато моите двама 
колеги се отправиха по сушата 
към Таранкула [Дуранкулак], за 
да намерят българите. Те били 
намерени, на брой хиляда, мно-
го от които въоръжени; но по 
пътя си към морския бряг заедно 
с групата, която бе отишла да ги 
освободи, те били нападнати от 
отряд черкези. Гръцките моряци 
и двамата германски кореспон-
денти отвърнали на вражеския 
огън и малко след това черкезите 
се оттеглили; но всичките бълга-
ри избягали при първия изстрел, 
който бил даден. След като ги съ-
брали отново заедно, когато тази 
опасност отминала, на морския 
бряг имало събрани 750 българи. 
Приближаваше буря и за а бъдат 
тези хора качени на парахода, ня-
маше време за губене. Аз се качих 
първи на борда, докато моите 
двама колеги останаха на брега 
да надзирават качването на бе-
жанците. Третия път, когато лод-
ката тръгна от брега, натоварена 
със седемдесет и пет души, ние 
наблюдавахме тъжна злополука. 
Лодката, поради някаква греш-
ка в управлението й, бе залята 
от вълните и моментално по-

тъна. Трима моряци и двама от 
българите, скачайки от лодката, 
преплуваха разстоянието от три 
до четиристотин ярда и спасиха 
живота си. Но всички останали, 
седемдесет на брой, за съжале-
ние се удавиха; те бяха предимно 
жени и деца. Нищо не можеше да 
се направи, за да бъдат спасени, 
тъй като другите лодки бяха пре-
калено далече. След като взехме на 
борда останалите от хората, около 
два часа следобед, ние отплавахме 
от Кюстенджа. Бяхме преследва-
ни от три турски военни кораба, 
но успяхме да ги избегнем и прис-
тигнахме благополучно в Кюстен-
джа в десет часа същата вечер.“

Продължава в бр. 21

ПОКАНА
Настоятелството при НЧ „Отец Паисий 1901“ село Езерец, 

община Шабла, област Добрич 

КАНИ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ИЗВЪНРЕДНО  
ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ 

на 15.06.2020 година (понеделник) от 17.00 часа в сградата 
на читалището при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане и изключване членове на читалището.
2.Освобождаване на членовете на настятелството и 

председателя.
3.Избор на ново настоятелство и председател.
4.Доклад за дейността за 2019 година.
5.Финансов отчет за 2019 година.
6. Други. 

Приканваме всички членове да присъстват на събранието.
При липса на кворум, събранието ще се проведе на същия 

ден и същото място един час по-късно, в 18.00 часа.

Johann (John) Nepomuk Schön-
berg (Йохан Непомук Шьон-
берг).
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ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА  
ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА: 

Храм“Свети Георги 
Победоносец“

с.Тюленово

Банка ДСК - клон Шабла
Разплащателна 

сметка-02-24564008
IBAN- 

BG74STSA93000024564008

ПОЕТИЧЕН КЪТ

ШАБЛА
От тук започва своя път денят
на моята родина, тук, където
тракийските могили все мълчат
и толкова широко е полето.

Тук, дето всяка бучка черна пръст
прабългарските тежки стъпки помни,
тук, дето в битките за чест и кръст
са паднали във бран стотици войни.

Тук, дето златното зърно кълни
от черна селска пот и кръв пролята,
че във онез бунтовни юнски дни
умираха дедите ни в житата.

На тази пръст израстна моя град
и топлата му кръв е в мене влята.
През мене твойте пътища вървят
мой малък град, поникнал в равнината.

Стефан Жечев
1979 година, из стихосбирката „На брега“

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ШАБЛА

СТАРТИРА  ЛЯТНА  ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА 
от 01.06.2020 година

ЗА   ВАС   ДЕЦА!
КЛАС ДАТА / ДЕН / ЧАС

„ТАНЦУВАЙ С МЕН“ – 
МАЖОРЕТНИ, СПОРТНИ, 
НАРОДНИ ТАНЦИ – 2 групи

I - V от 01.06. до 30.06.2020 г.
всеки вторник и 

четвъртък
от 15:00 ч.

„МОЗАЙКА“ – АПЛИКАЦИЯ, 
МОДЕЛИРАНЕ, КОНСТРУИРАНЕ

I - III от 01.06. до 31.07.2020 г.
всяка сряда
от 11:00 ч. 

„БУРАТИНО“ – КУКЛОВОДЕНЕ И 
ДРАМАТИЗАЦИЯ НА ПРИКАЗКИ

I - IV от 01.06. до 30.06.2020 г.
всеки петък
от 15:00 ч.

„ПРИРОДОЛЮБИТЕЛИ“ 
– ПОСЕЩЕНИЕ НА 
ПРИРОДНИ И ИСТОРИЧЕСКИ 
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ  В  РОДНИЯ  
КРАЙ

III - VII от 01.07. до 31.07.2020 г.
всеки вторник

от 10:00 ч.

„Бързи, смели, сръчни“ - 
състезание

IV - VII м. Август

Забележка:
1.В групите се допускат до 10 участници.
2.При възможност занятията се провеждат на открито.
3.Записването е възможно само с декларация за съгласие от 

родител 
(декларация по образец ще получите в Общински детски 

комплекс)
За контакти: 05743 / 50 41

                        0877 63 84 31

ОНЛАЙН ПОЗИЦИОНИРАНЕ 
НА БИЗНЕСА И РЕГИОНА

Катедра „Информатика“ 
към Варненски Свободен 
Университет кани на вирту-
ална информационна среща 
представители на микро, мал-
кия и среден бизнес от турис-
тическата индустрия и пред-
ставители на община Шабла. 

Онлайн позициониране-
то на бизнесите в сферата 
на туризма са задължителен 
фактор за тяхното устойчи-
во развитие. Бизнес обектите 
като семейни хотели, къщи за 
гости, ресторанти и заведения 
са особено зависими от из-
граждането на онлайн репута-
ция и присъствие, за да си га-
рантират откриваемост както 
от местни, така и от чуждес-
транни туристи. По време на 
виртуалната среща, ще бъдат 
представени силните страни 
и възможностите за създава-
не на дигитална реклама с цел 
достигане на различни биз-
нес цели. Ще бъдат разяснени 
ролите на собствените диги-
тални канали като уеб сайт, 
профили в най-популярните 
социални мрежи (Facebook 
и Instagram), присъствие в 
платформи като Tripadvisor и 
Yelp и ефективното позицио-
ниране на бизнеса в Google. 

Тези канали представляват 
силен инструмент за онлайн 
присъствие на всеки бизнес. 
Субектите, предлагащи ту-

ристически продукти и услу-
ги трябва да познават онлайн 
потребителското поведение и 
да удовлетворяват нуждата от 
предоставяне на информация 
на туристите. Често туристи-
те планират изцяло онлайн 
своята почивка - от мястото 
за престой, през ресторанти-
те, музеите и развлекателни-
те места, които ще посетят. 
Това означава, че бизнесите с 
адекватно онлайн присъствие 
имат шанс да бъдат избрани, 
а останалите - губят тази въз-
можност. 

Индивидуалните бизнес 
потребности, които всеки ту-
ристически бизнес има, следва 
да бъдат насочени към една 
по-голяма и обща цел, а имен-
но създаването на онлайн ре-
путация и на самия регион/
град. Представянето на кул-
турно-историческото наслед-
ство, природните забележи-
телности, местните традиции 
и обичаи са важни за превръ-
щането на община Шабла в же-
лан туристически регион.

Виртуалната среща ще се 
състои на 4 юни (четвъртък) 
от 11.00 ч. до 12:30 ч. на след-
ния електронен адрес: meet.
google.com/avp-dskm-hnb. За-
повядайте и се информирайте 
за онлайн позиционирането 
на бизнесите в сферата на ту-
ризма.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ЧРЕЗ ПИСМО № РКД – 39 – 210/ 15.05.2020 ГОД. НА 
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ, 
ОБЩИНА ШАБЛА Е ИНФОРМИРАНА ЗА ОБЯВЕН 

ОТКРИТ КОНКУРС  ЗА СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ 
ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2020/ 

2021 ГОДИНА. 
Програмата се изпълнява в 16 държави  

от Централна и Източна Европа. 
В България Ромският образователен фонд предоставя акаде-
мична стипендия на над 150 ромски студенти годишно, които 

ще се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска 
програма в акредитирани български университети.

За достъп до насоките за кандидатстване е необходимо да се
посети интернет страницата :

https://www.romaeducationfund.org/rmusp-bulgaria/

Кремена Димитрова, ученичка 
в 5 клас на СУ „Асен Златаров“

1. Тренирам лека ат-
летика от малка почти 
всеки ден. Състезавам 
се в няколко дисципли-
ни- бягане, скок дължи-
на, тласкане на гюле. 

Участвала съм на 
много състезания в 
цялата страна и на Ев-
ропейски детски атле-
тически игри в Бърно, 
където се надявам и  
тази година да имам 
възможност да участ-
вам. Занимавам се 
също и с народни тан-
ци, част съм от детския 
танцов състав. Харес-
вам и спортът, и танци-
те, затова се опитвам да 
ги съчетавам.

2. С всичко постигнато до 
момента като състезател се 
гордея- имам много спечелени 
награди и медали, над 30, сред 
силна конкуренция от цяла 
България. И всичко това с мно-
го усилия. Като спортист над-
граждам и вярвам, че тепърва 
ще постигам повече. Дори и 
през извънредното положение 

не спрях да тренирам, защото 
състезанията предстоят. Целта 
ми е да се развивам, да пости-
гам успехи, да печеля още меда-
ли и престижни места.

3. Пожелавам им да са здра-
ви, много усмихнати, да завър-
шат успешно училище и да се 
забавляват през лятото, защо 
не и като спортуват.

По повод Деня на детето решихме да ви срещнем с четири от 
най-изявените малки таланти от община Шабла.

На танцувалната сцена и с инструмент се изявява Георги 
Йорданов, като майстори на перото, четката и палитрата - 
Даяна Славова и Виктор Валентинов, а на лекоатлетическите 
писти, медалите отново бяха за Кремена Димитрова.

Четиримата попитахме: 
1.Кажи няколко думи за себе си и това, с което се занимаваш?
2.С какво от постигнатото до момента си най-горд/а?
3.Какво ще пожелаеш на своите връстници по повод празни-

ка 1 юни?

1 ЮНИ – ДЕН НА ДЕТЕТО
Даяна Славова Димова, ученичка от 7 клас 
на ОУ „Св.Кл.Охридски“ село Дуранкулак.

1. Аз съм Даяна Сла-
вова Димова, на 13 годи-
ни и родното ми място 
е Дуранкулак. Ученичка 
съм от VII клас в ОУ 
„Св. Кл. Охридски“, с. 
Дуранкулак. Имам гри-
жовни родители, стра-
хотна сестра и много 
добри приятели, които 
ме подкрепят и които 
много обичам. Много 
ми харесва да творя, да 
танцувам и да помагам 
на всеки. Винаги съм 
изявявала желание да 
участвам в извънклас-
ните дейности. Най–
много обичах да ходя 
на кръжок „Млад природолю-
бител“ и в групите по български 
език към проектите в учили-
ще, защото беше забавно, а и са 
свързани с творението и приро-
дата. Обичам да се изявявам в 
училищните празници като ар-
тист и водещ. 

2. Гордея се с всичко, което съм 
постигнала до сега, но най–много 
с двете ми класирания на първо 
място в областния кръг на меж-
дународния конкурс за рисунка 
„С очите си видях бедата“. В пети 
клас ми беше първата победа (то-
гава в първа възрастова група), а 
втората беше тази учебна година 
(във втора възрастова група). Във 
втори клас за първи път спечелих 
награда в национален конкурс 
- приза „Млад художник” в на-
ционалния конкурс „Наследни-
ците на Дечко Узунов” на нацио-
налната гимназия по пластични 
изкуства и дизайн гр. Казанлък. 
Темата на конкурса беше „Съни-

ща“. Същата година се класирах 
и в конкурса „Възкресение Хри-
стово“, а на 1 юни 2015 г. спече-
лих първо място в общинския 
конкурс „115 години от бунта на 
селяните в Дуранкулак“, органи-
зиран от нашето училище. Пече-
лила съм първи места в училищ-
ни конкурси за най–добър четец, 
рецитатор и художник. 

Наградите спечелих и с помо-
щта на моите учители. Благода-
рение на тях, които са минавали 
с много ученици по детския не-
изграден път, аз изградих моя 
и вече ще вървя по него с уве-
реност, защото зная, че е чист и 
прав! От страниците на вестника 
искам да им благодаря! 

3. Пожелавам на връстници-
те си прекрасен детски празник, 
да бъдат здрави, щастливи, да се 
представят много добре на изпи-
тите, ако ще държат такива и да 
се чувстват като истински деца 
на този ден.

Виктор Тодоров Валентинов, ученик в 
VII клас на СУ“Асен Златаров“ Шабла

1. Горд съм, че жи-
вея в гр. Шабла. Тук 
срещнах много прияте-
ли и се радвам на без-
грижно детство. Имам 
възможност да участ-
вам в много кръжоци. 
Обичам да рисувам, да 
конструирам корабни 
модели, да играя футбол 
и видео игри... Тъй като  
писането не ми е сти-
хия, реших да се запиша 
в курса „Художествено 
слово“ с ръководител 
г-жа Мария Недялова. 
За моя огромна изнена-
да един от текстовете ми 
спечели трета награда 
на фондация „Лумос“. Прежи-
вяването беше безценно, защо-
то в моя разказ беше запечатана 
и емоцията на моите приятели. 

2. Горд съм с много неща: 
- имам верни приятели;
- подкрепата на родителите си;

- възможността да се зани-
мавам с любими неща и да се 
развивам.

3. Нека мечтите им да растат 
заедно с тях, а желанията - да се 
сбъдват!

Йорданка Радушева

Георги Йорданов от Шабла, ученик в 8 клас 
на ПЗГ „Климент Тимирязев“ град Каварна

1.До 7 клас учих в 
СУ „Асен Златаров“ 
Шабла.

След прекъсване, 
от година съм в детски 
танцов състав „Бърбо-
рино“ и отделно свиря в 
детския духов оркестър, 
с преподавател Стоян 
Жеков. От малък оби-
чам музиката, постоянно 
пеех в училище и затова 
по-големите ученици ми 
измислиха прозвището 
„баса“. В оркестъра свиря 
на тромпет. Някога моя 
дядо Йордан Атанасов е 
свирил на акордеон. Ча-
кам с нетърпение да се 
възобновят репетициите на „Бър-
борино“ и на духовия оркестър.

2. Както казах от тази учеб-
на година се включих в детския 
танцов състав отново, но мога 
да се похваля, че знам стъпки-
те на всички танци, с изключе-
ние на един. Горд съм с таланта 
си – бързо възприемам новия 
материал. Учителят ми, Стоян 

Жеков казва, че когато човек 
има желание, всичко се постига 
бързо.

Жеков определи Георги като 
„много талантлив ученик“.

3. Да са отговорни към себе 
си и другите. Да се стараят по-
вече в училище, в спорта и във 
всичко, с което се захванат. 
Честит празник!
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КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА 
НЕПОТРЕБНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

На 17 и 18 юни 2020 година 
(сряда и четвъртък) „Елтехре-
сурс” АД, съвместно с oбщина 
Шабла, организират кампа-
ния за събиране на излязло от 
употреба електрическо и елек-
тронно оборудване във всички 
населени места от 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 17 юни 
2020 година включително, на 
безплатен национален телефон 
0800 14 100 и на номер 0885 77 
00 41, както и на електронен ад-
рес order@makmetal.eu.

ВАЖНО
“МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” 

ОБЩИНА ШАБЛА УВЕДОМЯВА,  
НА 30.06.2020Г. ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПЛАЩАНЕ НА 

ПЪРВА ВНОСКА НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ 
ИМОТИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ.

 Ако платите цялата сума до 30 юни,  
ползвате отстъпка от 5 на сто.

Плащането става на каса в общината, стая 109, вкл. и 
с POS, във всички офиси на Български пощи, в касите на 

EasyPay, както и по банков път.

ПРИКЛЮЧИ ДОСТАВКАТА НА 
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ПРОЕКТ 

Фонд „Обединени срещу 
COVID-19“, иницииран от Бъл-
гарски дарителски форум, Фон-
дация „Америка за България“, 
Посолство на САЩ в България 
и Американска търговска кама-
ра в България предоставиха на 
Община Шабла дарение в размер 
на 9 971 лв. за доставка на храни-
телни продукти от първа необ-
ходимост. Финансовата помощ 
е въз основа на изготвен проект 
за незабавна подкрепа за под-
помагане на уязвими общности, 
засегнати от кризата с вируса 
COVID – 19 в България.

След сключване на договор за 
доставка с „ТРИАДА – ГТ“  ООД, 
продуктите бяха доставени на 
18.05.2020 г. в индивидуални па-
кети, всеки съдържащ 16 вида 
хранителни продукти с прило-
жен опис на съдържанието им. 
В инициативата се включиха 
както медицински лица, така и 
служители на общината. Разпре-
делянето на продуктите се осъ-
ществи въз основа на списъци, 

предоставени от Дирекция „Со-
циално подпомагане“ – гр. Кава-
рна и Дирекция „Бюро по труда“ 
– гр. Каварна, като обхванаха 
338 лица от уязвими групи. Дос-
тавката се извърши в периода 
19.05.2020г. до 22.05.2020 г. Всяко 
лице получи своя пакет с храни-
телни продукти след полагане на 
подпис в списъка, изготвен по 
проекта.

 Фонд „Обединени срещу 
COVID-19“ е създаден за под-
помагане на уязвими общности, 
засегнати от кризата с вируса. 
Благодарение на набраните да-
рителски средства от фондации, 
компании и индивидуални дари-
тели, Фондът подкрепя дейнос-
ти, насочени към първостепенни 
нужди, включително доставка 
на храни, лекарства, предпазни 
средства, ежедневна грижа, пси-
хологическа помощ и друг вид 
подкрепа, с които се цели оказ-
ване на помощ на най-уязвимите 
групи в обществото, засегнати от 
кризата.

ВАЖНО!
Общинска администрация 

Шабла, уведомява гражданите 
на Шабла, че поради зачести-
лите ПТП, ул.“Боровец“ става 
еднопосочна.
Влизането от ул. “Равно 
поле“ ще бъде забранено.

О Б Щ И Н А  Ш А Б Л А
О Б Я В А

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, ал.1 от Зако-
на за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и чл.97, ал.1 от 
НРПУРОИ, Решение № 62/27.03.2020  г. на Общински съвет гр.Шабла 
и Заповед № РД-04-210/27.05.2020 г. на Кмета на Общината, обявява 
публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния имот – част-
на общинска собственост :
№ Решение на

Общински
съвет 

гр.Шабла

Имот
Местона

хождение
/населено 

място/

площ
кв.м

Начална
тръжна
цена /

лева/ без 
ДДС

Депозит 
на

вноска
/лева/

1 62 
/27.03.2020 

ПИ  
27108.501.381

с. Езерец 754 23 065 4 613,00

  
Търгът   ще  се проведе на 17.06.2020 г. /сряда/ от 9:00 часа в заседа-
телната зала на Общинска администрация гр.Шабла.
Стойността на тръжната документация е 60,00 /шестдесет/ лева и се 
заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа на 16.06.2020 г.
Получаването на тръжната документация става в стая 106 на Община-
та от 10.06.2020 г. до 16:00 часа на 16.06.2020 г., след представяне на 
документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 10.06.2020 г. до 16.06.2020 г. от 
13:00 до 16:00 часа.
Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената начална 
тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 3300 207 401, 
BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД до 16:00 часа на 
16.06.2020 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване 
на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 16.06.2020 г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 

108 или на тел.05743/40-45, вътр.108.

Христо Илиев: “НЕВИДИМИЯТ ДУХ НА БУНТОВНИЦИТЕ“
На 1 юни 2020 година се навършват 120 години от бунта на 

селяните срещу натуралния десятък.
Инициативен комитет, в който участват наследници на 

загинали в бунта, подеха идеята за създаване на паметник, 
който да увековечи съдбоносната дата.

Изграждането на паметника е в ход. Със скулптора, Христо 
Илиев разговаряхме в навечерието на 1 юни. Ето какво сподели 
той:

Изгрев – Здравейте госпо-
дин Илиев. За начало на на-
шия разговор да ви попитам 
как върви изграждането на 
паметника?

Христо Илиев –  На този 
етап, добре, но искам още в на-
чалото да подчертая, че този 
паметник не е само мое дело. Аз 
съм автора на проекта, но за да 
стане факт, той е дело на десет-
ки хора, без чиято инициатива 
и помощ би бил невъзможен – 
Това са активната подкрепа на 
кмета на община Шабла –г-н 
Жечев, архитект Нейкова, инж.
Никола Атанасов, помощта на 
основните инициатори на па-
метника –г-н Живко Славов и 
Илия Белберски, както и на още 
много други които помогнаха да 
се реализира паметника.

Изгрев – Трудно ли стигна-
хте до конкретната идея как 
да изглежда паметника?

Христо Илиев –  Обикно-
вено, когато един художник 
е млад, той бързо  решава как 
да направи  една скулптура, но 
колкото повече минават годи-
ните и започнеш да работиш 

по някакъв проект,  толкова  
повече  варианти се появя-
ват за него. И затова става все 
по-трудно да избереш най-под-
ходящият.  

Поводът за този монумент 
е първият селски бунт след 
Освобождението и е в памет 
на загиналите от община Ша-
бла, на 1 юни 1900 година.. 
За създаването на този проект, 
тръгнах  от идеята, че незави-
симо от събитието което от-
разява, една  скулптура трябва   
да бъде   датировка  на своето 
време  в което е създадена.   

 С  оглед на съвременните 
тенденции в скулптурата, ос-
вен плътният обем, включих и 
като  формообразуващ фактор 
и въздухът. 

Въздухът е една от основни-
те природни стихии и като та-
къв, той е носител на различни 
символи – символ е на свобода, 
както и  символ на свободният 
човешки дух.  Както и на  не-
говият стремеж към свобода и 
справедливост.

Като формообразуващ еле-
мент в композицията, празното 

пространството на въздуха е 
по-силно въздействащо.  И за-
това  има  и доминираща роля в 
композицията. Стремих се, чрез 
отсъствие на част от  на формата 
- да постигна присъствие на духа. 

Чрез  видимото -  да изразя 
невидимото. 

Невидимият дух на бунтов-
ниците. Те физически отдавна 
са напуснали тази земя, но си-
лата на духа им продължава да  
вдъхновява техните потомци. 
За периферията...  Макар и 
далечно като асоциация, но 
конфликта между стомана и 
бетон,  би могло  да се тълкува 
и  като метафора  на  драма-
тичният сблъсък между вой-
ска и бунтовници. През деня, 
стоманените ленти които са 
втъкани в различни плоско-
сти и ъгли, при движение на 

Слънцето ще хвърлят блико-
ве на различни страни, което 
допълнително ще обогатява  
въздействието на скулптурата. 
Освен твърдият обем и възду-
ха, в композицията съм вклю-
чил и светлината като трети 
формообразуващ елемент.

Вечер светлината не само ще 
подчертава въздушният силу-
ет, но може да се възприема и 
като  аура  на Човешкият Дух.

Изгрев – Кои други ваши 
проекти са станали паметни-
ци?

Христо Илиев – Паметник 
на Васил Левски, гр.Кубрат;  
Свети Киприян –Велико Тър-
ново; Ф.Достоевски – гр.Доб-
рич;  Релефи на полк.Дрангов, 
ген.Кантарджиев; В.Левски, 
както  и десетки войнишки па-
метници из страната. 

Изгрев – Можем ли да раз-
познаем вашия прочит на 
тази реализация?

Христо Илиев –  Това не за-
виси от мен, а от зрителя който 
ще го гледа.

Изгрев – Господин Илиев, 
благодаря ви за този разго-
вор. Желая ви спорна работа 
и възможно по-бързо да по-
срещаме гостите на Шабла с 
вашето дело.

Христо Илиев  - И аз благо-
даря за проявения интерес.

Разговаря Йорданка  
Радушева

ЗДРАВЕЙТЕ ЛЮБОПИТНИ ЧИТАТЕЛИ!

 Вчера беше 1 юни – празник на детето! 
Нека сте живи и здрави, мили деца! С 
пожелание скоро отново да пълните 
читалнята на детският отдел на биб-
лиотеката при НЧ „Зора 1894”! Реших 
да ви поздравя със стихотворението 
на Дита Маркова:

ПРАЗНИК Е!
Ликуват улици, площади!
Навред: деца, деца, деца,
Усмихнати и лъчезарни –
същински малки слънчица.

Днес паркът е сцена, децата – актьори:
върху люлки, пързалки, батут.
Те пращат пъстри балони в простора,

всички деца по Земята да поздравят.

Тука са Пипи и Алиса,
Батман и Хари Потър дори.
Бърборино с думи ги слисва,
а Мечо Пух – приказки реди.

Горе сияе небето
Празник е – „Ден на детето”!
От музика паркът ехти,
От радост, смях и игри!

Празникът води началото си от Светов-
ната конференция по въпросите на детско-
то здраве, която се провежда през  1925  г. 
в Женева  (Швейцария). Веднага след това 
започва празнуването му в България на 
8 май под патронажа на княгиния Евдо-
кия Българска (сестра на цар Борис III)  и 
по-късно на царица Йоана Българска (съ-
пруга на цар Борис III). През 1949 г. датата 
на деня на детето се сменя, когато Москва 
обявява, че 1 юни се приема за Междунаро-
ден ден за защита на децата. 

По случай Вашия празник, 
деца, прилагам следните занима-
телни илюстрации:

P.S. Отговорът на загадката от 
миналия брой: Откъсът е от при-
казката  

„В лунната стая” от Валери Пе-
тров.

 Желая ви слънчеви и щастли-
ви дни и много усмивки!

Дияна Димитрова,  
библиотекар в детски отдел на 

библиотеката при  
НЧ „Зора 1894“ гр. Шабла

Открийте 10-те разлики.

Свържете точките и оцветете.Оцветете.


