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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Истинското милосърдие е желанието да бъдете полезни на другите, без да мислите за възнаграждение.“
 Емануел Сведенборг

МИСЪЛ НА БРОЯ 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! 

ВЪЗСТАНОВЯВА СЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕВОЗИ 
ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ АВТОГАРА ШАБЛА!

Общинска администрация Шабла съобщава на 
заинтересованите лица, че считано от 29.06 т.г. 
се възстановява изпълнението на маршрутните 
разписания до град Добрич, обиколна линия включваща 
селата - Езерец, Крапец, Ваклино, Дуранкулак, Смин, 
Черноморци, З. Стояново и Граничар.  

Билети се закупуват от автобусите.

АКТУАЛНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ 
ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ, ДО И ПРЕМИНАВАЩИ  

ПРЕЗ АВТОГАРА ШАБЛА
Автогара Шабла - Автогара Добрич  - 8:00ч.; 16:00ч. - 
ежедневно /межд. спирки – Горун; П. Чунчево; Х. Дими-
тър, Каварна, Балчик/
Автогара Добрич - Автогара Шабла - 13:00ч.; 18:00ч. - 
ежедневно /межд. спирки - Балчик; Каварна; Х. Димитър; 
П. Чунчево; Горун/
Автогара Шабла - Автогара Варна - 9:00ч.; 12:20ч.; 
16:15ч.; 17:00ч. - ежедневно;  13:54ч. - само събота и 
неделя /межд. спирки – Горун; П. Чунчево; Х. Димитър, 
Каварна, Балчик/
Автогара Варна - Автогара Шабла - 8:15ч. - само 
събота и неделя; 8:50ч. - понеделник - неделя; 12:30ч. 
- ежедневно; 15:00ч. - ежедневно; 18:40ч. - ежедневно
/межд. спирки - Балчик; Каварна; Х. Димитър; П. 
Чунчево; Горун/
Автогара Шабла - Граничар – 10:16 /само събота и неде-
ля/ /межд. спирки - Езерец; Крапец; Дуранкулак/
Граничар – Автогара Варна - 13:00ч. /само събота и 
неделя/ /межд. спирки - Дуранкулак; Крапец; Езерец; 
Шабла; Каварна; Балчик/
Автогара Шабла - Граничар - 6:50ч./само в работни дни/
/межд. спирки - Ваклино; Смин; Черноморци; З. Стояно-
во/
Граничар – Автогара Шабла - 7:20ч./само в работни дни/
/межд. спирки - Дуранкулак; Ваклино; разклона на с. 
Крапец/
Автогара Шабла – Граничар- 17:00ч./само в работни 
дни/ /межд. спирки - Езерец; Крапец; Ваклино; Смин; 
Черноморци; З. Стояново/
Граничар–Автогара Шабла- 17:51 ч./само в работни 
дни/ /межд. спирки - Дуранкулак; Ваклино; Крапец; Езе-
рец/

АВТОБУСНИ ЛИНИИ 
ДО КЪМПИНГ „ДОБРУДЖА“

От 01.07.2021 г. до 31.08.2021г. ще се изпълнява линия 
Автогара Шабла – Къмпинг „Добруджа“.

Автогара Шабла – Къмпинг „Добруджа“ - 8:00ч.; 9:00ч.; 
10:00ч.; 11:00ч.; 12:00ч.;,13:00ч.; 15:00ч.; 16:00ч.; 18:00ч./

ежедневно юли и август/

Къмпинг „Добруджа“ – Автогара Шабла - 8:30ч.; 9:30ч.; 
10:30ч.; 11:30ч.; 12:30ч.;,13:30ч.; 15:30ч.; 16:30ч.; 18:30ч./

ежедневно юли и август/

Цена на билета: 1.50 лв.

СЪОБЩЕНИЕ
Към 28 юни 2021 г., общият брой на диагностицираните лица с 

COVID-19 на територията на община Шабла е 2 (две). Лицата са на 
домашно лечение. Няма поставени лица под карантина.

Актуална информация относно ситуацията с COVID-19 може-
те да намерите в официалния уебсайт на община Шабла, в секция 
„Коронавирус“, подраздел „Важна информация“.

ЦСРИ ПОЛУЧИ ДАРЕНИЕ – 
СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ

На 22 юни 2021 година об-
щина Шабла получи ценно 
дарение от немската организа-
ция „Интерхелп“ с председател  
Улрих Беман. Специализира-
ният автомобил ще бъде из-
ползван от потребителите на 
Центъра за социална рехаби-
литация и интеграция (ЦСРИ) 
в Шабла.

В началото, директорът на 
ЦСРИ, Дарина Йорданова бла-
годари на Улрих Беман за но-
вата придобивка, на д-р Йор-
данка Стоева – председател на 
Общинския съвет, на кмета на 
общината, Мариян Жечев и не 
на последно място на хората, 
транспортирали специализи-
рания автомобил.

В церемонията се включи 
преводачът и потребител на 
Центъра, Юлия Спасова.

В приветствието си д-р Сто-
ева каза, че след двегодишно 

прекъсване, общината отно-
во възстановява връзките си с 
„Интерхелп“. За хората с увреж-
дания това е поредното даре-
ние. Припомняме, че по линия 
на немската благотворителна 
организация, ЦСРИ получи об-
завеждане; Домашния социален 
патронаж в града – автомобил 
за разнос на храна; общината – 
противопожарен автомобил.

„Петнадесетгодишното при-
ятелство между общината и 
немската организация е хубаво 
да се използва за нуждите на 
хората“ – каза д-р Стоева. Тя 
благодари на Томас Бреткоф 
и Михаел Йомпенер – хората, 
които изминаха хиляди кило-
метри до Шабла. На потреби-

телите пожела да използват 
автомобила със здраве, защо не 
и извън пределите на България.

„Чрез Вас искам да благодаря 
на г-н Беман и „Интерхелп“ за 

ценното дарение. То пристигна 
точно навреме. Хубаво е, че ав-
томобилът е специализиран.“ 
– каза кметът на общината, Ма-
риян Жечев.

Пожела на хората да полз-
ват транспорта с положителни 
емоции и да им служи дълго 
време.

Новата придобивка бе осве-
тена от отец Павел Максимов.

Томас Бреткоф имаше чест-
та да връчи ключовете на авто-
мобила и придружаващите го 
документи на кмета на общи-
ната. Гостът от Германия полу-
чи  благодарствен адрес от кме-
та на общината и председателя 
на Общинския съвет до г-н Бе-
ман и „Интерхелп“. В Германия 
ще се завърнат и с подаръци, 
изработени от потребителите 
на Центъра.

В духа на приятелския тон, 

Бреткоф каза, че доколкото по-
знава г-н Беман с радост пак ще 
дойдат в Шабла за поредното 
дарение.

По стар български обичай, 
Томас и Михаел бяха посрещ-
нати с хляб и сол.

Седемгодишната Пламена 
Димитрова поздрави присъст-
ващите със стихотворението 
„Обич“ на добруджанската по-
етеса Дора Габе.

С изпълненията на ФГ „До-
бруджанка“, с ръководител 
Жана Рачева при НЧ „Зора 
1894“ Шабла завърши офици-
алната част. След това Бреткоф 
и Йомпенер разгледаха ЦСРИ 
– кабинета по трудотерапия, 
помещението за рехабилита-
ция; запознаха се с работещите 
специалисти, които обгрижват 
потребителите.

Йорданка Радушева

Кметът на общината благодари за ценното дарение.

Шофьорът Георги Атанасов и директорът Дарина Йорданова 
разгледаха отблизо новия автомобил и получиха разяснения за 
функционирането му.

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“
Има удоволствието да покани гражданите на Община 

Шабла на предизборна среща с кандидатите за народни 
представители от листата на Обединението на 

01.07.2021 г. (четвъртък) на следните локации по часове:
17:00 часа – с. Дуранкулак, Народно читалище „Дружба 1898“
18:30 часа – гр. Шабла, Зелен образователен център, ул. „Равно 
поле“ № 57
На срещите ще присъстват: 
водачът на листата - г-жа Албена Симеонова, 
кандидатът от Шабла - г-н Димитър Франгов
г-жа Милена Керанова,
арх. Надежда Пампорова,
адв. Божидар Радев,
адв. Асен Атанасов,
г-н Владимир Лафазански
д-р Евгени Чобанов и др.

Скъпи шабленци,
Заповядайте да се запознаем и да обсъдим въпросите и 

проблемите, които ви вълнуват и заобикалят!
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КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

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

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

ЗАВЕДЕНИЕ 

ТЪРСИ ГОТВАЧИ И ШОФЬОР

Телефони: 0886 653 970, 0888 485 144

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.

ПРОДАВАМ РЕНО ТУИНГО
Телефон: 0893 403 616, Кралева

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.

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!

ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТКРИ 
„ГОРЕЩИ“ ТЕЛЕФОННИ ЛИНИИ

Държавен фонд „Земеделие“ 
откри четири „горещи“ теле-
фонни линии, на които канди-
датите за европейско финанси-
ране по различните програми 
ще могат да получават разяс-
нения и актуална информация 
за проектите си. Новото ръко-
водство поема ангажимент, че 
от тази седмица всеки петък ще 
бъде „Ден на отворените вра-
ти“ във фонда.

Новото ръководство на 
Фонд „Земеделие“ е изготви-
ло план с мерки за одобряване 
дейността на фонда, навакс-
ване с обработката на забаве-
ни проекти и подобряване на 

прозрачността в работата. В 
плана има конкретни дейности 
и срокове и той вече може да 
бъде прочетен на сайта на ин-

ституцията. 
Предстои разработване на 

ръководство на бенефициента. 
Те е предназначено за всички, 

които изпълняват договори 
за безвъзмездна финансо-
ва помощ по Програмата за 
селските райони и има за цел 
да улесни земеделците чрез 
предоставяне на конкретна, 
синтезирана и систематизи-
рана информация за техните 
основни права и задължения. 
Същата цел имат и „горещите“ 
телефонни линии. Две от тях 
са за дирекция „Договорира-
не“, другите две - за дирекция 
„Оторизация“ към селската 
програма. Всеки петък за тях 
ще бъде „Ден на отворените 
врати“ в ДФ „Земеделие“.

Радио „Добруджа“

СЪОБЩЕНИЕ
Относно: гласуване на избиратели с документи за самоличност 

с изтекъл срок на валидност в изборите за народни представители 
на 11 юли 2021 г.

Избирателите, чиито срок на валидност на документите за 
самоличност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до изборния 
ден включително имат право да гласуват в изборите за народни 
представители на 11 юли 2021 г., като удостоверяват самоличнос-
тта си пред секционните избирателни комисии в страната и извън 
страната с лична карта или паспорт, като не се изисква удостове-
рение за издаване на лични документи по чл.263 от Изборния ко-
декс. 

СЪОБЩЕНИЕ
за провеждане на имагоцидни  

обработки срещу комари
На основание Наредба № 1 от 05.01.2018 г. за условията и 
реда за извършване на  дезинфекции и дезинсекции и дера-
тизации  и предписание № ЗП-02-21/ 15.04.2021 г. на РЗИ – 
Добрич, община Шабла уведомява:
1. На 28, 29 и 30 юни 2021 г. от 19.30 часа до 01.00 ч. на следващия ден 
ще се извършат имагоцидни обработки срещу комари в гр. Шабла, с. 
Тюленово, с. Дуранкулак, с. Крапец, с. Езерец и с. Ваклино. Ще се при-
лага студен аерозол на препарата Цитрол 10/4 УЛВ в разходна норма  
0,5 л. /хa. 
2. В случай на лоша метеорологична обстановка и превалявания, об-
работките ще се проведат на 1 и 2 юли от 19.30 часа до 01.00 ч. на след-
ващия ден.
3. Подлежащите на третиране площи са разпределени както следва: гр. 
Шабла – 2000 дка, СО „Кария” – 50 дка, СО „Къмпинг Добруджа” – 250 
дка, с. Тюленово – 400 дка, с. Дуранкулак – 700 дка, къмпинг „Космос”, 
с. Дуранкулак – 100 дка, с. Крапец – 550 дка,  с. Езерец – 500 дка, с. 
Ваклино – 450 дка.
4. Продуктът е включени в Списъка на разрешените за употреба и 
предлагане на пазара биоциди, с издадено от Министерството на здра-
веопазването Разрешително № 0292-2/ 29.09.2016 година. 
5. За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето Галя 
Камберова – гл. експерт „Екология”, тел.: 05743/ 5037.
6. За изпълнител на пръскането е определен със заповед или сключен 
договор «ДДД-1» ООД.
7. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на ра-
ботни площадки, намиращи се в посочените по-горе населени места.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, 

ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опа-
зването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начи-
ните за провеждане на растителнозащитни, дезинфекцион-
ни и дезинсекционни дейности, Община Шабла уведомява:
1. На 1 и 2 юли 2021 г., от 05.00 до 10.00 ч. и от 19.00 до 21.30 ч. ще се 
проведе третиране на кестенови насаждения с продукт за растителна 
защита/препарат - Димилин 48 СК – 0.04 % и Акарзин – 0.02 %. Трети-
рането ще се извършва срещу вредител листоминиращ кестенов молец.
2. Подлежащите на третиране площи са кестеновите насаждения в гр. 
Шабла – централна градска част, Зелен образователен център, градски 
парк, гробищен парк и автосервиз на ул. „Равно поле” № 3 и в с. Крапец 
– централна улица.
3. Продуктът за растителна защита е включен в Списъка на разрешени-
те за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистри-
рани торове и подобрители на почвата с Разрешение № 0044 – ПРЗ/ 
28.05.2003 г., издание: 2/ 30.10.2017 г. от Министерство на земеделието, 
храните и горите.
4. За изпълнител на пръскането е определен със сключен договор 
«ДДД-1» ООД.

ПРОДАВАМ 

ПАРЦЕЛ 3 501 КВ.М  
В СЕЛО ТЮЛЕНОВО,  

В РЕГУЛАЦИЯ С ТОК И ВОДА. 
Цена по споразумение.

Телефон:0898 920 946

ИЗКУПУВАМ  
земеделска земя в общините Шабла, 

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

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти, 

фрезоване  и цялостна обработка на парцели.

Телефон за контакт: 0884/52-50-80

СНЕК-БАР „ПЕТТЕ КЬОШЕТА“ ШАБЛА 
(на ул.“Равно поле“ №14) 

търси да назначи помощници-кухня и бар.
Може ученици или студенти.

Телефон: 0878 495 180

http://www.shabla.bg
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ПОЕТИЧЕН КЪТ

АЗ И МОРЕТО
Безбройните разплакани черупки
докосват ме със свойта чернота,
и рачета от тъмните си дупки
проблясват със солена мокрота.
 
Студена сол нозете ми изгаря
и пяна във дланта ми се топи,
вибрират побелели морски пари
със вятър, хладината им изпил.
 
Как искам да съм с мидите зелени,
но тръгвам умълчана към дома
и мидите си тръгват сякаш с мене,
със мен си тръгва топлата вълна.
 
Сега разбирам: в топлите ми длани
е сгушено соленото море.
Във сънищата мои разлюляни
то бърза да се побере.

Из стихосбирката „Аз и морето“ на Петя Дубарова

ОБРАЗОВАТЕЛНА 
ЕКСКУРЗИЯ ДО ВАРНА

На 15.06 учениците от 
начален етап на ОУ „Св. 
Кл. Охридски“ село Дуран-
кулак, а на 22.06 и групата 
за дейности  по интереси 
„Млад природолюбител“ с 
участници от V клас бяха 
на еднодневни екскурзии 
до гр. Варна, където по-
сетиха Аквариума и Дел-
финариума. По-големите 
разгледаха  животните и 
птиците в Зоологическата 
градина и техни макети в 
Природонаучния музей.

Малките трябваше 
също да посетят Зооло-

гическата, както и 
Ботаническата гра-
дина в гр. Балчик, но  
посещенията не се 
осъществиха поради 
влошените метеоро-
логични условия. На 
тяхно място направи-
ха разходка из Вселе-
ната в Планетариума, 
от който излязоха с 
много впечатления и 
нови знания за галак-
тиките и слънчевата 
система.

„Изгрев“

Теглене на лунен кан-
тар в планетариума.

В аквариума…

ЖГЕРБ - ШАБЛА С ИНИЦИАТИВА 
ЗА СВЕТОВНИЯТ ДЕН НА 
СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ

По повод Световния ден на 
слънчевата енергия, 21 юни, 
дамите от общинската ор-
ганизация на ГЕРБ - Шабла, 
изработиха и подариха обра-

зователно табло за ползите и 
вредите на слънчевата енер-
гия. Таблото беше поставено 
в детския отдел на градската 
библиотека.

Платена публикация

ДЕНИЦА САЧЕВА: ПРЕДЛАГАМЕ 
ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 
МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА

„Ще предложим нов вари-
ант на програмата 60/40, с коя-
то завършващите училище или 
университет да могат да започ-
ват работа веднага. Тя ще об-
хване 60 000 млади хора, като се 
надяваме да помогне и за нама-
ляване на безработицата сред 
тях“, каза в Шабла водачът на 
листата на ГЕРБ-СДС за област 
Добрич Деница Сачева. Идеята 
е държавата да поема 60% от 
осигурителния доход в рамките 
на 1г., а работодателите да имат 
задължение да задържат мла-
дежите още 12 месеца. „Така те 
ще придобият 2г. трудов стаж, 
колкото се изискват при канди-
датстване в повечето фирми“, 
поясни Сачева.

В предизборната програма 
на партията е залегнала и въз-
можност за връщане на 3000 
българи от чужбина. За нае-
мането им на работа бизнесът 
ще получава помощ за покри-
ване на ½ от средната работна 
заплата за страната. Ще бъдат 
предвидени средства за наем 

и детегледачка за новонаети-
те. 

Пред представители на биз-
неса Сачева обясни, че ще бъде 
въведено мълчаливо съгласие 
за административни услуги, за 
които не е получен отговор в 
срок. Предвижда се още стар-
тирането на бизнес да става 
електронно, като бъдат съкра-
тени проверките на необходи-
мите документи и бъдат пре-
махнати 50% от регулаторните 
режими. 

„Необходимо е за инвести-
торите да бъдат създадени бър-
зи пътища. Това е един от анга-
жиментите ни – да работим за 
създаване на повече работни 
места,  младите да остават и да 
създават семейства в областта“, 
каза още водачът на листата. 
Тя подкрепи кмета на Шабла 
Мариян Жечев за проектите за 
брегоукрепване и добави, че се 
надява скоро жителите на гра-
да да получат добра новина и да 
започне обновяване на улично-
то осветление на града.

„ПЕСНИ И ТАНЦИ ОТ 
СЛЪНЧЕВА ДОБРУДЖА“

На 26 юни се проведе 
52-то издание на фолклор-
ния събор „Песни и танци 
от слънчева Добруджа“. В 
него участваха над 1600 
участници от България, 
Румъния и Украйна.

Фестивалната програма 
бе придвидена за четири 
сцени, съответно в чети-
ри села. Участниците от 

общината – пенсионерски 
клуб „Надежда“ Шабла 
и този от село Крапец се 
представиха в село Победа. 
От там самодейците се за-
върнаха с грамоти за учас-
тие, а групата от Крапец и с 
парична награда.

ИзгревСамодейците от Крапец.

…от клуб „Надежда“ – 
Шабла.

На 24.06 и учениците от I 
до III клас в ОУ „Св. Кл. Ох-
ридски“, както всички в стра-
ната, получиха своите удос-
товерения, показвайки пред 
своите родители какво са на-
учили през учебната година.

По много забавен и инте-
ресен начин премина търже-
ството в I-III клас с класен 
ръководител Нина Петрова. 
Учениците, в подходящи об-
лекла, бяха 
на бал в 
с т р а н а т а 
З в у кол а н -
дия. В нея 
г о д и н а т а 
започва на 
15.09 и пак 
има същи-
те четири 
сезона, но 
б р о е н е т о 
им започва 
от есента. 
Т р ъ г в а й -
ки по пътя 
от двореца 
към сезона, 
всеки уче-
ник изби-
раше подходяща фигурка, на 
гърба на която прочиташе 
поставената задача, решава-
ше я на големия лист или на 
дъската и я обясняваше на 
публиката. Така учениците 
показаха, че всички могат да 
четат, рецитират и отговарят 
на въпроси от изучаваните 
учебни предмети. Открехна-
ха вратата на една от стаите 
в двореца, наречена „Матема-
тика“ и попаднаха в чудния 
свят на числата, геометрич-

ните фигури и интересните 
задачи. Прочетоха защо тряб-
ва да четат книги. Доволни от 
своето представяне, поздра-
виха гостите с песента „Учи-
лище любимо наше“.

Учениците от II клас с 
класен ръководител Елена 
Маринова рецитираха стихо-
ве, разказаха какво са изуча-
вали през годината. Пукайки 
балон след балон четяха и 

отговаряха 
на скрити-
те в балона 
в ъ п р о с и . 
Така демон-
с т р и р а х а 
завидна че-
тивна тех-
ника и до-
бри знания. 
Умения да 
работят в 
екип по-
казаха при 
р е д е н е т о 
на пъзел и 
р ешав ане-
то на кръс-
тословица. 
И з п я х а 

своите любими песни – една 
народна и за кораба Радецки. 

Учениците, завършващи с 
отличен успех получиха гра-
мота и книга. За положения 
труд и показаните добри ре-
зултати и двата класа получи-
ха от училищното настоятел-
ство по една торта, като тази 
на първи клас беше под фор-
мата на книга, защото съчета-
ха тържеството на буквите с 
това за края на годината.

Изгрев

Тържеството във II клас.

ЗАВЪРШИ УЧЕБНАТА ГОДИНА  
ЗА УЧЕНИЦИТЕ  
ОТ 1 ДО 3 КЛАС 

Най-малките ученици 
на СУ „Асен Златаров“ 
Шабла, поканиха своите 
родители на тържествения 
за тях миг – получаване на 
свидетелствата за завършен 
първи клас. Пред тях те 

демонстрираха какво са 
научили през годината по 
български език и математика. 
Прозвучаха стихове, песен. 
Представиха драматизацията 
„Дядо и ряпа“.

Изгрев

Празникът в I-III клас.

Второкласниците…

Учениците от трети клас.
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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 в 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

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ПРОДАВАМ 
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН АПАРТАМЕНТ

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

Телефон: 0895 068 185

ПРОДАВАМ 

Волво 740- дизел. 
Телефон за контакт: 0888 197 638

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.

Срещу Еньовден звездите слизат на земята, омайват тревите 
и цветята, придавайки им магическа целебна сила. НЧ „Дружба 
1898“ с. Дуранкулак, съвместно с група „Слънце“ от детската 
градина, отбеляза Деня на билките!

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ 
НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

29 юни - Националeн ден на 
безопасността на движението 

по пътищата
Уважаеми добруджанци,
На 29 юни всяка година от-

белязваме Националния ден 
на безопасността на движе-
нието по пътищата. Инициа-
тивата е на Държавна агенция 
„Безопасност на движението 
по пътищата“. В тази връзка 
се обръщам към всеки един 
от Вас и отправям искрен апел 
– да пазим живота на пътя. 
Най-ценното човешко благо 
са именно животът и здраве-
то ни. Всеки един от нас носи 
лична отговорност, когато е на 
пътя – както като водач, така и 
като пътник в превозно сред-
ство, и като пешеходец. Нека 
бъдем отговорни и бдителни 
не само на този ден, а ежеднев-
но.

Лятото е време за почивка и 
ваканция – да не помрачаваме 
нашите и на други хора слънче-
ви емоции с безотговорно от-
ношение като участници в дви-
жението. По-високата скорост 
или преминаването на червен 
или жълт сигнал на светофара 
няма да ни заведе по-бързо до 
желаното място. Отнетото пре-
димство не ни прави по-зна-
чими. Изнервеното поведение 
на пътя не ни носи дивиденти. 

Като човеци не сме безсмърт-
ни и никой не е застрахован от 
инцидент, затова не бива да се 
сяда зад волана след макар и 
само едно питие, след употреба 
на наркотични вещества, които 
уж трябва да ни държат по-буд-
ни. 

Скъпи съграждани,
От нас самите зависи да 

намалим броя на жертвите и 
пострадалите при пътни инци-
денти. Всеки от нас като роди-
тел е отговорен с поведението 
си на пътя да бъде личен при-
мер за подрастващите. Нека 
спазваме правилата за дви-
жение не само в Деня на без-
опасността на движението по 
пътищата, а всеки ден, защото 
няма нищо по-ценно от живота 
и здравето.

Пожелавам най-сърдечно, 
уважаеми жители на област 
Добрич, безаварийно лято за 
Вас и близките Ви. Нека винаги 
всеки от Вас стига до крайната 
точка на придвижване. Не за-
бравяйте, че на пътя животът е 
с предимство.

С уважение,
ВАСИЛ КАРАПАНЧЕВ
Областен управител на 

област Добрич

ШАБЛЕНСКИЯТ ОТБОР ПО ПОДВОДЕН РИБОЛОВ „ПОРТУС 
КАРИА“ УСПЕШНО ОТКРИ СЕЗОН 2021 В ПРИМОРСКО

Здравейте, СКЪПИ ШАБЛЕНЦИ, прия-
тели на морето, на подводните спортове и 
на риболова! 

Мина една особена и трудна зима, беля-
зана от проблемите, които Ковид-19 криза-
та създаде в цял свят. Ето обаче, че и това 
зло върви към затишие, отново е лято и съ-
ответно започва дългоочаквания сезон по 
подводен риболов!

Момчетата от Морски клуб „Портус Ка-
риа“ стартираха добре сезона с участието си 
в надпреварата за купа „Стела Марис“ - 1-ви 
кръг от серията турнири за купа „България“ 
на Българската федерация по подводни 
спортове. Събитието се проведе 26.06.2021 
г. в акваторията на гр. Приморско. 

Честта на шабленската морска и хар-
пунджийска школа защитаваха цели 10 
състезателя – капитанът Венцислав Геор-
гиев, Йовчо Николов, Дилян Георгиев, Пе-
тър Петров, Петър Колев, Нелко Йорданов, 
Христо Арнаудов, Янаки Янакиев, предсе-
дателят на клуба Димитър Франгов и де-
бютантът Злати Димитров. Талисманът на 
отбора Добрин Гамалов също присъства, 
като помогна с логистиката, организацията 
и разбира се надъхваше момчетата! 

Нашите момчета направиха много до-

бро участие и дадоха добър тласък на отбо-
ра за бъдещите състезания. Отново нашия 
състезател Петър Петров влезна в 10-ката 
с улов от врани и лабрида, като се класи-
ра 7-ми при сериозната конкуренция от 53 
участници от 10 клуба. Янаки Янакиев ста-
на 14-ти, Йовчо Николов и Дилян Георгиев 
заеха съответно 22 и 27 места.

За нас от „Морски клуб Портус Кариа“ 

това състезание винаги ни е носило уни-
кални позитивни емоции и ни създало 
прекрасни спомени за добра организация, 
приятелско настроение и редица спортни 
успехи в една много интересна и разноо-
бразна акватория. Поради тези причини 
ние винаги му придаваме особена важност 
и винаги се стараем да направим добра 
подготовка. Ето защо част от шабленските 
подводни рицари бяха там още от 23.06 на 
тренировъчен лагер-сбор с цел да проучат 
зоната, условията и поведението на риба-
та. Като резултат се установи, че предстои 
трудно състезание, тъй като основно риба 
се наблюдава в по-големите дълбочини – 
морски врани, лабриди, спаридови риби. 
Съответно тактиката на отбора се изгради 
на базата на тези данни.

Да си пожелаем здраве, късмет и много 
успехи в предстоящия сезон по подводен 
риболов. 

СНЦ „Морски клуб Портус Кариа“ ще 
продължава усърдно да защитава честта 
на Община Шабла и шабленската морска 
школа!

Димитър Петков Франгов
Председател на  

СНЦ „Морски клуб Портус Кариа“

Екатерина Георгиева: „МНОГО Е ВАЖЕН ЛИЧНИЯ 
КОНТАКТ НА ДОМАКИНИТЕ С ГОСТИТЕ.”

Посрещаме новия туристически сезон в община Шабла със 
158 места за настаняване от които, новооткрити обекти са 
16 – 8 в открита процедура по категоризация и 8 регистрирани 
места, които предлагат настаняване на туристи. Само едно 
място за настаняване е прекратило дейност окончателно, а 
други три са заявили, че временно преустановяват дейност 
поради несигурната епидемична обстановка в страната ни. 
Съгласно внесените уведомления от хотелиерите  за предос-
тавяне на туристически услуги в местата за настаняване със 
сезонен режим на работа, преобладаващия експлоатационен 
период е юли-септември. За юни месец тази година по справка 
на данни от Единната система за туристическа информация 
(ЕСТИ) са реализирани почти 400 нощувки повече в сравнение 
със същия период за 2020 година, въпреки че времето не беше 
типично лятно.

Потърсихме за коментар семейство Екатерина и Георги Ге-
оргиеви, собственици на апартаменти „Кария” – Шабла.

Изгрев – Г-жо Георгиева, 
през 2017 година решавате 
да заживеете в Шабла (преди 
това сте живели 18 години в 
Канада, но родом сте от Ва-
рна). Две години по-късно от-
кривате места за настаняване. 
Как избрахте нашия град?

Екатерина Георгиева – До 
2017 година не бяхме идвали 
в Шабла. Тогава за първи път 
бяхме на почивка тук. Много 
ни хареса града – тишина, спо-
койствие, море. Без колебание 
решихме да закупим имот в 
града и започнахме строител-
ство.

Изгрев – Вече втора година 
живеем и работим в условия 
на пандемия. Как оценявате 
лято 2020 година и какви са 
очакванията Ви от този сезон?

Екатерина Георгиева – Ис-

кам да спомена,  че ние предла-
гаме настаняване целогодиш-
но. Лято 2020 година започна 
късно, към средата на юли, но 
за сметка на това продължи до 
късно – някъде до края на ме-
сец септември. Мога да кажа, 
че изминалия летен сезон беше 
успешен.

При нас сезона вече започ-
на и очакванията ми са той да 
бъде като миналия, а защо не и 
малко по-добър.

Изгрев – Какви са Вашите 
гости. Има ли такива, които 
идват при Вас всяко лято?

Екатерина Георгиева – Има-
ме гости, които идват при нас 
за трето лято, още от открива-
нето и такива, които са ни по-
сетили  миналата година. Има-
ме и нови гости. Засега нямаме 
резервации до  септември, но 

до 10 август имаме пълна зае-
тост.

Предлагаме пет апартамен-
та, които включват спалня, хол 
и баня.

Изгрев – Малкият семеен 
бизнес ли е ключът към сър-
цето на туриста – приятна ат-
мосфера и спокойна почивка?

Екатерина Георгиева – Мои-
те наблюдения са, че семейства-
та с деца предпочитат да им е 
тихо и спокойно.Да се чувстват 
като у дома си. Също много е 
важен личния контакт на дома-
кините с гостите. Преоблада-

ващата част от отзивите ни са 
положителни, отрицателните 
са малка част, отнасящи се до 
състоянието на улицата. 

Освен личния контакт, гос-
тите ни са впечатлени от чисто-
тата на стаите и озеленяването 
на двора.

Изгрев – Г-жо Георгиева, 
благодаря Ви за отделеното 
време. Желая ви здраве и ус-
пешен сезон.

Екатерина Георгиева -  И аз 
благодаря за интереса.

Разговаря  
Йорданка Радушева
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