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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Степените на образование са: начално училище, средно училище, висше училище, училище на живота.“ 
 Сергей Скотников

МИСЪЛ НА БРОЯ

ЕЛПРОМ  ЕМЗ  ООД ГРАД ШАБЛА
ТЪРСИ  ДА НАЗНАЧИ 

РАБОТНИЦИ
НА ДЛЪЖНОСТ

 МОНТАЖНИК  ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ
Условия: Постоянен трудов договор на 8 часа, 

петдневна  работна седмица.
Кандидатите да представят диплома, СV и молба 

за работа. 
С предимство са с висше и средно-специално 

образование със специалност електротехника.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат 

поканени на интервю.
Документи се подават в “Елпром ЕМЗ” ООД

От 8:00 ч. до 16:30 ч.  всеки работен ден.
Информация на тел.: 

05743 45 68        0885 137 654

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!
С решение №179 от 10.02.2021 год . на Общински съвет 

гр.Шабла по смисъла на чл.15 от Закона за устройство на 
Черноморското крайбрежие  

забранява извършването на строително монтажни 
работи от 15 юни 2021 г до 12.09.2021 год. в гр.Шабла, 
с.Крапец, с.Тюленово  и на територията на СО „Кария“,  

СО „Къмпинг Добруджа“ и къмпинг „Космос“- Дуранкулак.

Забраната в определените територии не се отнася за строи-
телство на линейни обекти на техническата инфраструктура, 
обекти с национално значение, обекти с регионално значение 
и обекти финансирани по определени програми със средства 
от Европейския съюз и с бюджетни средства от Общишна Ша-
бла и държавата.

На основание чл.15, ал.4 от ЗУЧК, строителни и монтажни 
работи в определените територии се допускат само за 
неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни 
мерки и дейности.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИE
  ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

11 юли 2021 г.
1. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволят да 

упражнят избирателното си право в изборното помещение, 
но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, 
заявяват желанието си писмено чрез заявление по образец  
в срок до 26.06.2021 г. вкл. или чрез електронно заявление 
през интернет страницата на общината.

2. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни 
населени места, може да поиска да бъде вписан в 
избирателния списък по настоящ адрес. Желаещите да 
гласуват по настоящ адрес трябва да подадат заявление 
саморъчно подписано и подадено в срок до 26.06.2021 
г. вкл. или чрез електронно заявление през интернет 
страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация 
и административно обслужване“ в Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството.

3. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните 
списъци се извършва въз основа на заявление по образец в 
срок до 03.07.2021 г. вкл.

 Общинска администрация - гр. Шабла уведомява 
избирателите, че могат да подават писмените заявления 
до Кмета на община Шабла в Център за административно 
обслужване - стая 106 всеки работен ден от 8.00 до 17.00 
часа,  до кмет на кметство и кметски наместници по 
населени места.

4. Всеки избирател може да направи справка за номера и 
адреса на избирателната си секция на интернет страницата 
на ГД „ГРАО“ към МРРБ на адрес: https://www.grao.bg/
elections/ 

ИЗКУПУВАМ  
земеделска земя в общините Шабла, 

Каварна, Балчик и Г.Тошево. 
Телефони: 0579 7 70 11, 0885 838 354

ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ПОЛУЧИХА 
ДИПЛОМИТЕ СИ В ЗЕЛЕНИЯ ЦЕНТЪР

На 21 юни 2021 година зре-
лостниците на СУ „Асен Злата-
ров“ получиха дипломите си за 
завършено средно образование 
и свидетелствата за професио-
нална квалификация.

Сред прохладата на Зеления 
образователен център (ЗОЦ), 
вр.и.д. „заместник-директор“, 
Мария Цонкова  връчи удосто-
ренията на 17-те възпитаници 
от випуск 2021. 

„Стъпвайте уверено по из-
брания път, поемайте смело 
предизвикателствата на време-
то! Вярвайте в собствените си 
сили и възможности! Гордейте 
се, че сте завършили средното 

си образование в нашето учи-
лище. С дипломите си в ръка 
от утре ще стартирате в дългия 
си полет към осъществяване на 
най-смелите си мечти! Пожела-
вам Ви да успеете! Радвайте се 
на силата и красотата на мла-
достта си! Но бъдете упорите 
и настойчиви, трудолюбиви и 
безкористни, честни и отзив-
чиви! Не се предавайте пред 
трудностите и не се отчайвай-
те от първите неуспехи!“ – се 
обърна към младите хора Ма-
рия Цонкова и направи анализ 
на успехите на зрелостниците. 
Благодари им за изявите и за 
положения труд.

Ето и фактите: 
Средният успех от държав-

ния зрелостен изпит по българ-

ски език и литература за област 
Добрич за учебната 2020/2021 
година е добър 4.08, толкова е 

и за нашето училище. За стра-
ната средният успех е Добър – 
4.14.

СУ „Асен Златаров“ Шабла 
е на второ място в областта, 
след Финансово- стопанската 
гимназия в Добрич, която е със 
среден успех – 4.20.

В дипломите на три момиче-
та от випуск 2021 на средното 
училище в Шабла, бе вписан 
отличен успех. Това са: Зорни-
ца Трифонова (5.94), Ивет Кра-
симирова(5.92) и Саня Цонко-
ва (5.91). 

С танца на мажоретките 
„Кап-кап-кап“ при Общински 
детски комплекс, с ръководи-
тел Надя Иванова завърши 
тържеството в ЗОЦ.

Йорданка Радушева„На сбогуване“ с класния ръководител, Мария Недялова.

Мария Цонкова връчва на от-
личничката на випуска, Зо-
рница Трифонова диплома за 
завършена степен и свидетел-
ство за професионална квали-
фикация.

JULY MORNING - ШАБЛА 2021

За поредна година Шабла 
ще събере феновете на рока 
за посрещане на първото юл-
ско утро. Централния плаж 
на къмпинг „Добруджа“-пред 
бар „БОСИ“, ще бъде огла-
сен от легендарната песен 
„Джулай морнинг“ на „Юрая 
Хийп“.

Музикалната програма, ще 
започне от 22.30 часа в нея 
ще се вкючат „ФАРА БЕНД“ 
от Шабла и DO LOCKDOWN 
BAND. За настрението ще се 
погрежат Dj rado и Dj Toni. 
Заповядайте да посрещнем 
неповторимия юлски изгрев 
на Шабленския бряг! 

ОБЩИНА ШАБЛА 
О Б Я В А

на 30.06.2021 г. /сряда/ от 15.00 часа в пленарната зала 
на Община Шабла, ще се проведе за всички населени 

места от Общината, Публично обсъждане  
на промени на бюджет 2021 година.

На основание чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси 
и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бю-
джетната прогноза за местните дейности за следващите три 
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бю-
джета на Община Шабла, Кмета на Община Шабла – Мариян 
Жечев, кани всички заинтересовани лица да вземат участие в 
обсъждане на промените по бюджета на Община Шабла, при-
ет с Решение № 185/04.03.2021 г. на Общински съвет Шабла.

Информация за публичното обсъждане е публикувана на 
интернет страницата на Община Шабла - www.shabla.bg,  

в раздел „Бюджет и финанси“, под раздел „Бюджет“. 
Предложения  във връзка с промените на бюджета се 

приемат в деловодството на Община  Шабла и на e-mail: 
obshtina@ob-shabla.org, в срок до 17:00 на 30.06.2021 година.

ЗА ЖИТЕЛИТЕ И 
ГОСТИТЕ НА ШАБЛА

На 12 юни 2021 година в 
Шабла отвори врати снек-бар 
„Шабла“.

Заведението се намира на 
ул.“Нефтяник“ №5, а негов уп-
равител е Красимир Амеров. 
Тук ще ви предложат богато 
разнообразие от салати, топли 

предястия, супи, скара, риба и 
морски дарове.

Работно време: всеки ден от 
11.00 до 24.00 часа

За Вашето лично или фир-
мено празненство можете да 
направите предварителна заяв-
ка на телефон: 0894 34 28 26

https://www.grao.bg/elections/
https://www.grao.bg/elections/
http://www.shabla.bg
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КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ПРОДАВА СЕ КЪЩА 
в гр. Шабла с РЗП 93 кв.м.,  

и обща площ 699 кв.м Състои се от антре, хол, спалня, детска, 
кухня, баня с тоалетна. Отопление: локално парно на дърва. 

Цена 60 000 лв.
За контакти: 0899 854 691

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ШАБЛА

ИЗКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ!
Също съдейства за закупуването и продажбата 

на имоти в община Шабла.
Ако вие имате имот, за който искате да намерите 

най-добрия собственик, или познавате човек, 
който да има такъв имот, можете да се обадите на:

Тел. 0886/22-85-99 – Донка Ангелова

ПРОДАВАМ
ДВА ДЕКАРА ПРАЗНО МЯСТО В ЛОЗОВИЯ МАСИВ 
на гр. Шабла – пътя за с. Горичане. Също така лозе 

в с. Горичане и 7 декара дворно място в селото.
Телефон за връзка - 0882/59-20-60

ПРОДАВАМ  
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

АКАЦИЯ –  85 лв. цепеници
ГЛЕДИЧ  И МЕШЕ – 95 лв. цепеници

Осигурен транспорт 
Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

ИЗВЪРШВАМ

земеделска и строителна работа, 
почиствам парцели, кося трева.

Телефони за контакт - 
0896/49-71-40 ; 0895/810-491

ТЪРСЯ ДА НАЕМА
Двустаен  апартамент или част от 
къща в Шабла за периода юли-август.

Телефони за връзка – 0893/82-50-07 и 0879/400-368

ПРОДАВАМ
ДОМАШНИ ЯЙЦА, 

30 бр. на цена 5.00 лв.
Телефон:0898 620 496

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 17 юни 2021 година

се навършиха
 6 години

от смъртта на

ЕЛКА ГАШЕВА МАРКОВА
починала на 60 години

Никога няма да забравим усмивката ти 
и голямото ти сърце,

 в което имаше място за всички нас. 
Почивай в мир! 
От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 17 юни 2021 година 

се навършиха
2 години

от смъртта на 

ПЕТЪР АНАСТАСОВ  
МОЛДОВАНСКИ
починал на 81 години

Да те върнем е невъзможно!
Да те забравим никога!

Остава вечната ни обич!
Почивай в мир!

От сестра и племенници

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 24 юни 2021 година 

се навършват
 11 години

от смъртта на

НИКОЛА СТЕФАНОВ ПЕТКОВ
на 74 години

Добрите хора не умират,
не се превръщат в пепел нито в дим.

След себе си оставят светла диря
и честен път, по който да вървим.

Поклон!
От семейството

ЗАВЕДЕНИЕ 

ТЪРСИ ГОТВАЧИ И ШОФЬОР

Телефони: 0886 653 970, 0888 485 144

ПРЕДЛАГАМ
УСЛУГИ С МОТОКАР И  ТОВАРЕН МИКРОБУС 

(ТРИСТРАНЕН САМОСВАЛ).
Телефон: 0894 527 710

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, 0879 443 340

ЗАВЕДЕНИЕ „ВЕК 21“ на къмпинг „Добруджа“ Шабла

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЕРВИТЬОРИ ЗА ЛЕТНИЯ СЕЗОН.
Телефон: 0888 501 320 или на място в ресторанта.

ТЪРСЯ ПОМОЩНИК-КУХНЯ
за снек-бар „5-те кьошета“- Шабла (новото заведение), 

ул.“Равно поле“ №14.
Телефон: 0878 49 51 80, 

може ученици или студенти над 18 годишна възраст

ПРОДАВАМ РЕНО ТУИНГО
Телефон: 0893 403 616, Кралева

О Б Я В А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, 

ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл.86, ал.1, т.1, чл.91, т.1, чл.93, т.2 
и чл.94 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет - Шабла № 
214/ 13.05.2021г. и Заповед № РД-04-272/11.06.2021г. на Кмета 
на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под 
наем на земеделски земи за срок от 1 /една/ стопанска година 
2021-2022г. Списъкът с обявените на търг имоти е достъпен на 
интернет адрес: www.shabla.bg в раздел Търгове. 

Търгът ще се проведе на 30.06.2021г. /сряда/ от 10:00 часа в 
сградата на Общинска администрация гр. Шабла.

Стойността на тръжната документация е 20,00 лв./двадесет/ 
лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 
28.06.2021г.

Получаването на тръжната документация става в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след предста-
вяне на документ за закупуване.

Оглед на имотите всеки работен ден от 17.06.2021 до 
28.06.2021г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% 
от началната тръжна цена на земята, за която 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 28.06.2021г. 

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 от 17.06.2021г. до 17:00 часа 
на 28.06.2021г.

При неявяване на кандидати или при ненаемане на всички 
обявени земеделски земи, насрочвам втори търг на 15.07.2021г. 
от 09:30 часа при същите ред и условия.

Списък с всички ненаети имоти след провеждане на първия 
търг ще се обяви на 05.07.2021г. на интернет адрес: www.shabla.
bg  в раздел Търгове.

Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 
20% от началната тръжна цена на земята, за която се кандидат-
ства 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 14.07.2021г. 

Стойността на тръжната документация е 20,00 лв./двадесет/ 
лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 
14.07.2021г.

Получаването на тръжната документация става в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след предста-
вяне на документ за закупуване.

Оглед на имотите всеки работен ден от 05.07.2021 до 
14.07.2021г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 от 05.07.2021г. до 17:00 часа 
на 14.07.2021г.

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

EКОСТИКЕРИТЕ НА 
КОЛИТЕ ВЛИЗАТ В 
СИЛА ОТ 12 ЮЛИ

Скоро годишните прегледи 
на автомобилите ще имат нов 
компонент. От 12 юли ще бъде 
издаван нов модел стикер, съ-
държащ данни за емисиите, от-
деляни от автомобилите.

  Т.нар. „екостикери“ се раз-
делят на 5 категории. Петата 
категория е за електрически и 
хибридни автомобили. Тези ка-
тегории не отговарят на евро-
пейските - от 1 до 6, зададени от 
производителя, а са определени 
от българските власти.

  Целта на тези стикери е в 
дни, когато има завишени нива 
на вредните емисии, общините 
да ограничават достъпа до цен-
тралните части на градовете за 
автомобили, които замърсяват 
въздуха.

  „Стикерът ще е с инфор-
мация за екологичната гру-
па, техническа изправност, 
валидността на прегледа за 

техническа изправност и еко-
логичната група на превозно-
то средство. Ще има вграден 
чип, който ще чете от устрой-
ство“, обясни Бойко Рановски, 
директор на Изпълнителна 
агенция „Автомобилна адми-
нистрация“. 

  Ако тази година вече е из-
вършен технически преглед, 
срокът му остава валиден. Ако 
обаче в рамките на този пери-
од бъде въведено ограниче-
ние за влизане в градовете, на 
автомобилите с по-ниска еко 
категория, водачите трябва да 
посетят пунктовете за втори 
път, за да им бъде направено 
измерване на емисиите и съот-
ветно дадена категория, на коя-
то отговарят. 

Талонът за технически пре-
глед не отпада, но в бъдеще се 
предвижда такава възможност.

Радио „Добруджа“

ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ С ВАКСИНИРАН ПЕРСОНАЛ 
ЩЕ СЕ ОТЛИЧАВАТ СЪС СПЕЦИАЛНИ СТИКЕРИ

Туристическите обекти, в 
които персоналът е ваксини-
ран, ще получават специални 
стикери, дело на министер-
ствата на туризма и на здра-
веопазването. Първият бе за-
лепен в четвъртък на един от 
хотелите в комплекс „Албена“ 
от министър Стела Балтова и 
главния санитарен инспектор 
Ангел Кунчев.

Идеята е стикерите да 
позволят на обектите да се 
рекламират по-успешно, че 
са безопасни и да привличат 
гости. Кунчев уточни, че ще 
разпореди служителите на 
РЗИ по морето да популяри-
зират новата инициатива сред 
собствениците на хотели и за-
ведения.

Неговата лична позиция 
е, че  работодателите трябва 
да са активни и дори да „на-

тискат“ служителите си да се 
ваксинират.  Той уточни, че 
няма предвид уволнения, а 
по-скоро да се предлагат до-
пълнителни стимули за тези, 
които се имунизират.

За да бъде възстановен ту-
ристическият сектор, трябва 
средата да е сигурна и да га-
рантира здравето както на 
работещите в бранша, така 
и на гостите, каза министър 
Балтова. Според нея „Албе-
на“ е най-добрият пример в 
страната с мерките, взети в 
комплекса. Освен че  броят 
на ваксинираните служители 
вече надхвърля общо 70 про-
цента, в комплекса действа 
ваксинационен център. Ос-
вен това е осигурена и база, 
където да бъдат настанявани 
тези, които евентуално са за-
разени с COVID-19.

Сега туристите, които ис-
кат да пътуват, гледат две 
неща - какво е нивото на за-
болеваемост в страната, коя-
то искат да посетят, и какво е 
нивото на имунизацията там, 
допълни Кунчев. Той каза, че 
заболеваемостта у нас върви 
стабилно надолу, но това не 
бива да ни успокоява. За из-
теклата седмица България е 
на 23-о място по заболевае-
мост в Европа, като само пет 
държави имат малко по-до-
бри показатели от нашите, 
обясни Кунчев. Никой обаче 
не може да гарантира как ще 
се развият нещата през есен-
та, например, затова е нужно 
хората да се ваксинират, до-
пълни той.

Според него в туристиче-
ския сектор могат да бъдат 
имунизирани и чужденците, 

които пристигат да работят 
у нас. Очакванията са броят 
им да е между 18 и 20 хиляди 
души.

Ваксинационният процес 
трябва да бъде фирмена по-
литика, каза още министър 
Балтова. По думите й вече в 
много места за настаняване 
в страната се предлага вакси-
ниране и на гостите. Като до-
бър пример в това отношение 
тя даде комплекс „Св.св. Кон-
тантин и Елена“, в чиито хо-
тели, освен ваксинация, има 
възможност тези, които отпъ-
туват да си направят PCR-те-
стове. Добри практики има и 
по Южното Черноморие и те 
трябва да бъдат максимално 
популяризирани, за да зара-
боти секторът още по-добре, 
обобщи Балтова.

Дарик Добрич

http://www.shabla.bg
http://www.shabla.bg
http://www.shabla.bg
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ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 
ХРАМ ,,СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ 

С. ТЮЛЕНОВО 
НАБИРА СРЕДСТВА ЗА 

довършителни работи 
на храма.

 Банка ДСК - клон Шабла
 Разплащателно 

сметка-02-24564008
 IBAN-BG74STSA93000024564008

ПОЕТИЧЕН КЪТ
Йордан Кръчмаров е добруджански поет, роден през 1948 го-

дина в село Гурково, община Балчик. Отива си от този свят едва 
на 37 години.

ТЮЛЕНОВО
Тюлените... отдавна вече тук ги няма.
Отдавна заливът е запустял.
Те името си само са оставили
на мъничко селце от камък и от вар.

Отдавна в пещерите влизат само ветровете,
прибоят бавно ги запълва с пясък и чакъл.
И само мъртви птици има в пещерите,
довлечени от вятъра и дивия прибой.

Селцето също неусетно си отива,
измъква корени от тоя свят.
Потънали в безпаметна коприва,
напуканите къщи се топят.

Изпили вярата на шумни глътки,
напразно старците превиват гръб.
В трапчинките на тихите им стъпки
расте вместо надежда - скръб.

И гларусите като орда мародери
обхождат бавно прегорялата земя.
Крилете им разперени треперят
високо над нахлузената мараня.

И аз сред маранята тъжно гледам,
проклиням победителя на този бряг,
макар да знам, че след победа
единствен победителят е прав.

Йордан Кръчмаров
1985, село Тюленово

 ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

на ЙОВИ МАРЕВ КУЛЕВ  
от с.Граничар

Да си на 60 не е лесно, трябва да се грижиш за толкова 
много хора, но точно това те прави значим.

Човек е богат със своята цел,
богат е със своя собствен дял, 

но не с това, което е взел,
богат е с това, което е дал!

Пожелаваме ти още дълги години да имаш сили да се 
грижиш за себе си

и хората около теб!                         
Невена Огнева,  

читалищен секретар

ЗА ПО-ЧИСТА ПЛАНЕТА
ПРАЗНИК НА РЕЦИКЛИ-

РАНЕТО е името, което дадо-
хме на импровизирания открит 
урок, провел се миналата сед-
мица в Общински детски ком-
плекс - Шабла с участието на 
деца от втори клас. Защо тряб-
ва да пазим планетата - нашия 
общ син дом, чиста, как да раз-
познаваме различните видове 
отпадъци, къде да ги изхвър-
ляме и какво означават думите 
„рециклиране“ и „компостира-
не“ бяха само част от нещата, с 
които запознахме нашите въз-
питаници. Между другото, те 
се оказаха изключително добре 
информирани в областта на 
екологичните проблеми и ре-
шаването им, но ние вярваме, 
че направихме още една добра 
стъпка в посока да обърнем 
вниманието им към страда-
нието на Земята и начините, по 
които можем да помогнем и на 
нея, и на себе си.

Три макета на жълт, син и 
зелен контейнер, контейнер за 
смесени отпадъци и компостер 
бяха главните герои в лектори-
ята, изнесена пред децата. Още: 
информационни и занимател-
ни видеа, образователни игри, 
тематична викторина, награди 
за всички участници... и този 
един час мина като миг. Второ-
класниците в Шабла вече зна-
ят колко е важно разделното 
събиране, уважават правилата 
на цветните контейнери и ос-
ъзнават, че действията на всеки 
един  имат своето важно значе-
ние за ВСИЧКИ ни.

Инициативата се реализи-
ра в сътрудничеството с при-
ятелите ни от Място Езерец 
- организация от ентусиасти с 
насоченост към природосъо-
бразния начин на живот и не-
правителствената организация 
“БГ Бъди активен”.

ОДК - Шабла

УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА ОТ „ШКОЛАТА 
ПО ДУХОВА МУЗИКА” – ГР. ШАБЛА ПО  
ПРОЕКТ „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ” В 
МАЙСТОРСКИ КЛАС В ГР. ТЪРГОВИЩЕ

От 16 до 20 юни 2021 годи-
на учениците от „Школата по 
духова музика” – гр. Шабла 
участваха в майсторски клас и 
творческо обучение в гр. Тър-
говище.  

Младите музиканти имаха 
възможността да обменят опит 
с професионалистите от Об-
щинския духов оркестър  на гр. 
Търговище с диригент д-р Ро-
сица Бояджиева. 

Участието на децата от 

„Школата по духова музи-
ка” – гр. Шабла се осъщест-
ви в изпълнение на  проект 
„Заедно можем повече” 
BG05М9ОP001-2.018-0041-
2014BG05M2OP001-C01 фи-
нансиран от Оперативна 
програма „Наука и образова-
ние за интелигентен растеж”, 
съфинансирана от Европей-
ския съюз чрез европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове.

ДОБРОВОЛЦИ ПОЧИСТИХА ПЛАЖНАТА 
ИВИЦА КРАЙ СЕЛО ЕЗЕРЕЦ

На 20 юни, „Място Езерец“ и НЧ „Отец 
Паисий – 1901 г.“ организираха почистване 
на плажната ивица край с. Езерец.

17 човека, 6 от тях - деца, дойдоха да 
подкрепят инициативата и събраха 10 чу-
вала от 120 л. и един хладилник. Два от 
чувалите бяха с пластмаса, които ще да-
дем за рециклиране. Всичко друго, макар 
и основно пластмаса, не може повече да се 
рециклира, заради състоянието му. Наблю-
дава се тенденция на намаляване на коли-

чество отпадъци, но увеличаване на микро 
части от пластмаса. Стереопора и пяната за 
строителни работи си остават втори в кла-
сификацията на най-срещани отпадъци. И 
най-вече мокрите кърпи „окичени“ в рас-
тителността. 

Поради голямото замърсяване от от-
падъци, община Шабла подкрепи проекта 

с два жълти контейнера за хартия, пласт-
маса и метал, и един зелен - за стъкло, за 
разделно събиране на отпадъци, както и с 
една химическа тоалетна. Идеята е да тър-
сим заедно решение за замърсяването през 
летния сезон с модел на управление. Вяр-
ваме, че единствения начин да постигнем 
резултат, е взаимността на действие между 
посетители, граждани и институции. Зато-
ва кампанията „Без мокри кърпи в гората!“ 
започна с поставяне на информационни 

табели и ще събира дарение за заплащане 
при използване на химическата тоалетна.

Почистването е една от инициативите 
на проекта за облагородяване на публични 
пространства „Партньорство за красива и 
чиста България“. Той е част от дългосроч-
ната програма _Място България на сдру-
жение „БГ Бъди активен“ и се осъществява 

с подкрепата на Фондация „Кока-Кола“. В 
Община Шабла дейностите се реализират 
от НЧ „Отец Паисий 1901“и неформална 
гражданска Група „Място Езерец“, в парт-
ньорство с община Шабла.

Допълнителна информация за инициа-
тивата може да се намери в сайта: thespot.
bgbeactive.org и във Фейсбук страницата 
_Място България: https://www.facebook.
com/miastobulgaria/

Инициативите продължават на 4 юли с 
почистване на плажната ивица в с. Крапец. 
Тръгваме от НЧ „Слънце 1871“, с. Крапец  и 
започваме в 14,00 ч. от къмпинга на селото. 
За повече информация: тел. 0886411863.

На 16/17/18 юли ще се проведе триднев-
но събитие „Зелени Дни“ в с. Езерец. Очак-
ват ви работилница за градска мебел, игри 
за деца, битак-битарт, арт инсталация, бе-
седа, кино вечери за деца и големи, музика, 
....и изненади!

Благодарим на община Шабла, местните 
дейни жители и приятели  влюбени в се-
лото и децата за подкрепата и прекрасното 
настроение!

Очакваме Ви и ще се радваме да бъдем 
заедно…., защото хората правят Мястото!  

Елен Сабатини

Доброволците в акция…
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РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП: Йордан Енев, Йорданка Радушева

СЪТРУДНИЦИ: Мария Недялова, Георги Стефанов, Дияна Димитрова, 

Николинка Георгиева, Мария Дончева, Невена Огнева, Деян Димитров, Галя Камберова, 
Христина Радева-Стоицева

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА: Марин Цанов
ПЕЧАТ: Печатница “Влади” – В. Влаев, Каварна

ВРЕМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА 
„ЮНИОН ИВКОНИ“ И „ЕТАП ГРУП“

Шабла – София – тръгване в 21.00 часа, 
пристигане в София в 5.50 часа.

София – Шабла – тръгване в 10.30 часа, 
пристигане в Шабла в 19.05 часа.

Работно време ва офиса в Шабла в сградата 
на хостел „Шабла“ (откъдето тръгват и  където 
пристигат автобусите): 8.30 часа – 13.00 часа

Телефон за връзка: 0879 356 055

СТУДИО ЗА КРАСОТА 
„FANTASY“

Работи 7 дни в седмицата със или 
без предварително записване.

За записване на час – телефони  
0886/22-85-99 и 0889/69-11-16.

Ателието се намира срещу входа на  
банка ДСК в Шабла.

Моля, заповядайте!

БРЪСНАРО-ФРИЗЬОРСКИ САЛОН „ПРИ ПОЛИ“
отвори врати за вас на 26.04.2021 г.

Салонът се намира на Градския пазар в Шабла  
(бившия магазин на Бабадалиева).

РАБОТНО ВРЕМЕ:  
от понеделник до петък – 08:00 – 17:00 часа.

събота – 08:00 – 14:00 часа.
Телефон за контакти и записвания: 0889/77-10-20

Моля, заповядайте!

ПРОДАВАМ 
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН АПАРТАМЕНТ

до градска болница – Добрич с площ 65 кв.м. 
Необходим ремонт. Цена 53 000 лв.

Телефон: 0895 068 185

РАЗПИСАНИЕ 
НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ 

ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ И  
ДО АВТОГАРА ШАБЛА

Шабла – Варна - 9:00 часа (межд. спирки – Горун; 
П.Чунчево; Х. Димитър; Каварна; Балчик, ежедневно)

Шабла – Варна - 12:20 часа (межд. спирки – Горун; П. 
Чунчево; Х. Димитър; Каварна; Балчик,ежедневно)

Шабла – Варна - 16:15 часа (межд. спирки – Горун; 
П.Чунчево; Х. Димитър; Каварна; Балчик, ежедневно)

Шабла – Варна – 17:00 часа (межд. спирки – Горун; 
П.Чунчево; Х. Димитър; Каварна; Балчик, ежедневно)

Варна – Шабла - 8:50 часа (межд. спирки - Балчик; 
Каварна;  Х. Димитър; П. Чунчево; Горун, без събота и 
неделя)

Варна – Шабла - 12:30 часа (межд. спирки - Балчик; 
Каварна; Х. Димитър; П.Чунчево; Горун, ежедневно) 

Варна – Шабла – 15:00 часа (межд. спирки - Балчик; 
Каварна;  Х. Димитър; П.Чунчево; Горун, ежедневно) 

Варна – Шабла - 18:40 часа (межд. спирки - Балчик; 
Каварна; Х. Димитър; П.Чунчево;  Горун, ежедневно)  

Варна – Шабла – Граничар – 8.15 часа (межд.спирки 
Балчик; Каварна; Х.Димитър; П.Чунчево; Горун; Шабла 
в 10.16 часа – Езерец – Крапец – Ваклино – Дуранкулак, 
изпълнява се само в събота и неделя

Граничар – Шабла – Варна – 13.00 часа (дуранкулак – 
ваклино – Крапец – Езерец – Шабла в 13.53 часа – Горун 
– П.Чунчево – Х.Димитър – Каварна – Балчик, изпълня-
ва се само събота и неделя)

РАЗРЕШИХА ВАКСИНИРАНЕТО НА ДЕЦА 
НАД 12 ГОДИНИ СРЕЩУ COVID-19 У НАС

Считано от 3 юни децата над 12-годишна 
възраст могат да бъдат ваксинирани сре-
щу COVID-19 с ваксината на производите-
ля Pfizer/BioNTech. Това обявиха от Минис-
терството на здравеопазването във връзка с 
множество постъпили запитвания.

Родителите, които искат децата им да бъ-

дат имунизирани срещу  COVID-19, могат 
да го направят при общопрактикуващия 
лекар или във ваксинационен център. Иму-
низирането се осъществява по общия ред, 
като е необходимо единият от родителите 
да попълни формуляра за информирано 
съгласие.

Кратката продуктова характеристика 
на ваксината срещу COVID-19 на произ-
водителя Pfizer/BioNTech можете да наме-
рите в линка: https://www.mh.government.
bg/media/filer_public/2021/06/08/comirnaty-
epar-product-information_bg_03062021.pd

МЗ

ПРИРОДЕН ФЕНОМЕН ПОКРИ ПЛАЖА КРАЙ ШАБЛА
Уникалното явление е запе-

чатано от български фотограф, 
който живее край Шабла само 
през летния сезон.

Пелена от морска пяна покри 
плажа край Шабла. Снимката на 
феноменалното явление е на 
Йоан Арнаудов от 16 юни. 

„Явлението ми е непознато. 
Това е много бяла пяна. Уни-
кално красиво е и се случва 
изключително рядко“, обясни 
Йоан. Той счита, че явлението 
се дължи на вятъра и бързата 
му скорост.

Тъй като той пребивава в 
района на Шабла само през ля-
тото, попитал местните хора, 
които обяснили, че скоро не са 
виждали такова явление. Други 
казват, че от детските си годи-
ни не помнят плажът да се е по-
кривал с морска пяна.

През последните години 
такъв феномен превърна в ат-

ракция плажа на най-добрия 
курорт в Аржентина Мар дел 
Плата, както и плаж в Австра-
лия.

Учените обясняват, че това 
е естествен феномен, който се 
получава заради водораслите и 
не е опасен. Въпреки необичай-

ния вид на разпенените вълни, 
учените казват, че явлението е 
напълно естествено. То се на-
блюдава когато има активно 
вълнение и силен вятър, в ком-
бинация с разлагащ се биоло-
гичен материал.

“Това са предимно проте-
ини. Разложеният органичен 
материал е основно планктон. 
Но има още водорасли и малко 
количество гъби. Пени се, за-
щото има повърхностно актив-
ни вещества, подобни на тези, 
които слагаме в сапуна със съ-
щата цел.

Най-често пяната е без-
вредна за човека. Въпреки това 
морските биолози я наблю-
дават, защото в редки случаи 
е възможно да има остатъци 
от морски растения, които не 
трябва да попадат в очите или 
да се вдишват”.

„Нова Варна“

Снимка: Йоан Арнаудов

ЗЕМЕДЕЛИЕТО НЕ Е РАБОТА, ТО Е 
НАУКА, КОЯТО ЦЯЛ ЖИВОТ УЧИШ…

На 12 юни 2021 година село Граничар бе 
засегнато от няколкоминутна, но унищо-
жителна градушка.

През последните 10 дни валежите от 
дъжд в община Шабла са ежедневно явле-
ние. Спецалистите в бранша са на мнение, 
че те могат да причинят бактериални и 
гъбични заболявания по пролетниците – 
ечемик, пшеница, рапица…

Вестник „Изгрев“ потърси за комен-
тар председателя на кооперация „Гра-
ница“ в село Граничар, Веселин Василев и 
агроном Катя Тодорова при кооперация 
„Изток“ Шабла. Ето тяхното мнение.

Изгрев – Г-н Василев, колко декара 
обработва управляваната от Вас коопе-
рация. След градушката от 12 юни какви 
са пораженията Ви, като площ и реколти?

Веселин Василев – Към настоящия мо-
мент Кооперацията обработва прибли-
зително 11000 дка. земеделска земя. На 
12юни в района на село Граничар падна 
обилен дъжд, придружен с градушка. Като 
количество беше между 25 и 45 литра на 
квадратен метър , но за поражение върху 
реколтата не може да се говори, тъй като 
градушката падна основно в селото. Има-
ме частично засегнати посеви, но мисля че 
това не би се отразило на реколтата.

Изгрев – Застрахованите ли сте? При 
такива неблагоприятни метеорологични 
условия застрахователите ще Ви помог-
нат ли?

Веселин Василев – Да  застраховани сме, 
но ние не разчитаме  на застрахователните 
компании, защото във времето сме виж-
дали едно некоректно отношение от тяхна 
страна при наличие на щети.

Изгрев – След миналогодишната суша, 
какви са очакванията Ви за добиви и 
цена на продукцията. Какви са пазарни-

те очаквания?
Веселин Василев – Миналогодишната 

суша не желая да я коментирам. Нека оста-
не като един лош спомен и да се надяваме, 
че никога повече няма да се повтори.  Тази 
година има условия за добри добиви, но 
дали цените на пазара ще запазят минало-
годишните си нива времето ще покаже.

Изгрев – При успешно прибрани про-
летни и есенни реколти, можем ли да се 
надяваме на изплащането на рента в раз-
мер от предходни години?

Веселин Василев – За размера на рен-
тите е много рано още да се говори. Това 
можем да коментираме едва след като при-
берем и реализираме продукцията. За съ-
жаление мисля, че приходите от тази годи-
на не биха могли да възстановят загубите 
от предходната.

Изгрев – Г-жо Тодорова, след послед-
ните валежи от дъжд в община Шабла, 
как ще се отрази това на есенниците, осо-
бено на жътвата на ечемика, която пред-
стои до месец.

Катя Тодорова – От началото на м.юни 
до сега валежите са около 110 л/кв.м, което 
е добре за пшеницата, но при ечемика това 
доведе до полягане, което от своя страна, 
ще затрудни жътвата и намали добивите.

Изгрев – Благоприятни ли са тези ва-
лежи за по-късните култури като цареви-
ца и слънчоглед?

Катя Тодорова – За слънчогледа дъжда 
дойде почти навреме, но за царевицата 
малко закъсня. Да ще има добри добиви, 
но да не забравяме, че царевицата сформи-

ра добива си във фаза първи-трети лист, а 
тогава нямаше дъжд. Но да не се оплаква-
ме, въпреки това количеството на падна-
лите дъждове е достатъчно за една добра 
реколта от пролетните култури.

Изгрев – Бихте ли обяснили какво оз-
начава падането на градушка за селско-
стопанската продукция през този период 
от агрогодината?

Катя Тодорова – Падналата градушка 
в отделни места на района причини доста 
щети на културите, което ще забави тяхното 
развитие, а някои може изобщо да не се въз-
становят, съответно  и не трябва да очакваме 
от тях нормално развитие и добиви. Има на-
чин да се компенсира малка част от загубите, 
но това означава нови разходи за нас.

Изгрев – Миналата година суша, тази 
киша. Какво следва оттук-нататък?

Катя Тодорова – Да благодарим, че тази 
година започна добре и че оцеляхме. За 
всеки проблем има решение, стига всички 
да сме единни, да мислим в перспектива и 
да не залагаме на стари технологии и ми-
слене. Земеделието не е работа, то е наука, 
която цял живот учиш, то е призвание.

Разговаря: Йорданка Радушева

Катя ТодороваВеселин Василев
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