
Вторник, 6 юли 2021 г. Брой 26 (825)

Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Всеки човек е отражение на музиката, която слуша“
Джон Ленън

МИСЪЛ НА БРОЯ

ПРОБНО ГЛАСУВАНЕ В ОБЩИНАТА ПРЕДИ ИЗЦЯЛО 
МАШИННИЯ ВОТ

Парламентарните избори 
на 11 юли 2021 г. ще останат 
в историята на България 
като първите, в които в 
големите секции (с над 299 
избиратели) гласуването ще 
бъде изцяло машинно. На 
05.07. (понеделник), екип 
на районната избирателна 
комисия (РИК) Добрич 
пристигна в Шабла за 
обучение на секционните 
избирателни комисии (СИК). 
От РИК Добрич донесоха 
във фоайето на сградата на 
общинска администрация 
Шабла и демонстрационна 
машина за гласуване. Всеки 
гражданин на Шабла, който 
на комбинираното гласуване 
на изборите на 4 април бе 

предпочел да даде гласа 
си на хартиена бюлетина, 
преди реалния вот на 11. 07. 
2021 г.,  можеше да упражни 
пробно вота си на машината. 
По думите на водещия екипа 
на РИК, Димчо Илиев:„добре 
е  хората да се сближат с 
машината“. В промеждутъците 
между указанията си към 
шабленските гласоподаватели, 
г-н Илиев успя да сподели за 
„Изгрев“: „Впечатленията ми 
от изборите през пролетта 
са, че всички хора се справят 
много добре с машинното 
гласуване. Аз поне не забелязах 
някой да се затрудни…Питате 
ме, кои са предимствата на 
машинното гласуване според 
мен. Това облекчение на 

СИК, че всички резултати се 
разпечатват автоматично и се 
предават на РИК без писане и 

смятане съкращава времето 
на изборния процес. 

Следва на стр.4

ПОСРЕЩНАХМЕ ПЪРВОТО ЮЛСКО УТРО
В община Шабла 

организираното посрещане 
на изгрева на морския бряг е 
от 2016 година. С активното 
съдействие на бийч-бар 
„Боси“ в к-г „Добруджа“, ша-
бленският Джулай Морнинг 
се утвърди, като тенденцията 
е да се превърне в традиция 
и знаково начало на летния 
сезон в общината. Фактът, че 
емблематичната песен „July 
Morning“ на британската рок-
група „Uriah Heep“ прави офи-
циалната си премиера в ефир 
преди 50 години (песента 
е станала култова за това 
събитие), превърна празника 
на 30 юни срещу 1 юли 2021 
г. в Шабла в двойно юбилеен. 
Едва ли само това обаче събра 
отново почитателите на рока 
и ценителите на свободата от 
различни краища на България 
пред сцената и на плажа пред 
бар „Боси“. Просто купонът 
си струваше и феновете на 
шабленския Джулай не само го 
предчувстваха, но и знаеха…

В началото на вечерта 
DJ Rado и DJ Toni подгряха 
публиката в очакване на 
изпълненията на живо на 
групите. Първи от тях на сцена-
та към 01,00 часа излязоха „Do 
Lockdown Band“. Любопитното 
за варненската банда е, че 
събират като група в периода 
на най-строгите Ковид-
рестрикции. Така и името им 
е „дошло“ - от само себе си… 
Изпълненията на „Do Lock-
down“ засилиха купонджий-
ското настроение у очакващите 
юлското утро. Българските и 
чуждестранните парчета бяха 
свежо поднесени, като брас-
секцията на варненци бе 
приятна изненада за публиката.

Малко след 03,00 часа 

започнаха изпълненията и 
на шабленци от „Фара Бенд“. 
Добре познатите ни изпълни-
тели за втори пореден Джулай 
са основна група на празника 
и отново с тяхното изпълне-
ние на „July Morning“ хората 
посрещнаха първите слънче-
ви лъчи към 05,30 часа. Сега 
„Фара Бенд“ бяха в седемчленен 
състав – Георги Несторов (вокал 
и китара), Деси Донева (вокал), 
Зорница Захова (клавир и 
вокал), Траян Несторов 
(солокитара и вокал), Калоян 
Николов (баскитара) и Валентин 
Иванов (барабани). „Фара 
Бенд“ зарадваха събралите 

се на плажа с български и 
чужди парчета, свързани със 
стилистиката на времето, 
когато е създадена песента „July 
Morning“. Това, че са с няколко 
различни вокалисти, направи 
представянето на шабленската 
формация на сцената разчупено 
и цветно, адресирано към по-
широката аудитория. След 
кулминацията на вечерта/
сутринта с изпълнената от тях  
„July Morning“, по настояване на 
публиката, „Фара Бенд“ изпяха 
още няколко песни. 

След последната от тях, 
от „Изгрев“ се обърнахме 
към вокалистката на групата, 

Деси Донева: „Отново да сме 
хедлайнери на нашия Джулай 
си беше предизвикателство 
пред нас. Да направим „July 
Morning“ на живо на изгрева на 
1 юли – съвсем друг е зарядът и 
у нас, и у хората, които са тук! 
Миналата година заради това се 
„случи“ присъединяването на 
Зорница Захова към нас, заради 
клавирното соло в началото на 
песента…Но пък и тя се вписа 
много добре в групата… Лично 
мен ме радва фактът, че плажът 
пред сцената бе препълнен, че 
нашият Джулай си има фенове 
от цяла България. Хората 
пътуват стотици километри, за 
да посрещнат Джулай Морнинг 
точно тук, в Шабла! Добре ще е 
и шабленци, които пропуснаха 
събитието догодина да дойдат, 
за да си подарят едно по-
различно и наистина прекрасно 
преживяване!“

Вокалистът и китарист на 
„Фара Бенд“ Жоро Несторов 
я допълни: „Честно казано аз 
лично изпитвам такава емоция  
за първи път – чисто като 
енергия. Технически може да 
сме имали някакви пропуски, 
някакви грешки, но като енер-
гия това беше най-доброто 
преживяване. Въпреки че беше 
през седмицата, а това обуславя 
и по-малко публика. Ако беше 
през уикенда, мисля, че разлика 
щеше да се усети…Важното 
според мен е, че хората вече не 
мислят за епидемии и санкции. 
Те са абсолютно освободени 
- в духа на празника. Да се 
чувстват освободени от всичко 
– това е Джулаят! Поне аз така 
го усещам.“ Сигурни сме, че 
не само нашият съгражданин 
Жоро усети така първото юл-
ско слънце на 2021 година…

Йордан Енев

Платена публикация

ВОДАЧЪТ НА ЛИСТАТА 
НА ГЕРБ-ДОБРИЧ 
ДЕНИЦА САЧЕВА: 

За партията изминалата 
година и половина беше из-
ключително трудна, защото 
водихме битки с олигарсите, 
с фалшивите новини, с пан-
демията.

„Имаше много омраза и 
разделение. Не се предадо-
хме, не озлобихме сърцата 
си и не ожесточихме души-
те си. Преведохме държава-
та през кризата, която беше 
не само здравна, но и ико-
номическа. Опонентите ни 
избягват да говорят за това, 
че вдигнахме минимална-
та работна заплата до 650 
лева, минималната пенсия 
до 300, вкарахме държавата 
в чакалнята на Еврозоната, 
вдигахме кредитния рейтинг 
на държавата, успяхме да за-
пазим работата на поне 350 
хиляди български граждани, 
свалихме безработицата до 
нивата от преди кризата“, 
припомни Сачева. 

По думите й ГЕРБ е един-
ствената политическа сила, 
която може да излъчи прави-

телство, да носи отговорност 
и да се променя.

„Ако изборите ще са поч-
тени, защо отказват да броят 
контролните разписки?“, по-
пита областният координатор 
на ГЕРБ в Добрич. 

Сачева бе категорична, че 
ГЕРБ няма да се поддаде на 
омразата и не трябва да поз-
воляваме тя да влезе от улица-
та в парламента.

„Явяваме се с програма 
минималната работна за-
плата да стане 1000 лева, 
средната работна запла-
та - 2000 лева, а Брутният 
вътрешен продукт да дос-
тигне 200 милиарда лева. 
Предлагаме специална про-
грама за връщане на бълга-
рите от чужбина. Нашият 
фокус в следващия мандат 
ще продължи да бъде об-
разованието, иновациите 
и икономиката“, подчерта 
Деница Сачева. По думите й 
ГЕРБ ще направи България 
най-доброто място за пра-
вене на бизнес в Европа.

КОАЛИЦИЯ 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ПОКАНИ 
ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ 

на концерт на група D2 на 8 юли 2021 
г. от 20:00 ч. на сцената в „Скейт парк“  

гр. Добрич. Музикалната програма 
започва от 18:00 ч.  

с „Парти на свободата“.

„Фара Бенд“

След кратките указания на Димчо Илиев (вляво на снимката), 
шабленци се убедиха, че процесът по машинното гласуване е 
елементарен.
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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

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

ПРОДАВАМ РЕНО ТУИНГО
Телефон: 0893 403 616, Кралева

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 

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

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 06.07.2021 година 

се навършиха 
16 години

от смъртта на 

КОЛЬО ДИМИТРОВ  
ХАРЧЕВ

 
С много обич и тъга,
 дълбок поклон пред  

светлата ти памет!
От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 5 юли 2021 година

се навършват  15 години,
 откакто ни напусна

КОЛЮ ПЕТРОВ ГЕРДЖИКОВ
починал на 73 години

За един живот живян достойно,
за един човек прекрасен и обичан,
за едно сърце голямо, всеотдайно

никога забрава няма!

От семейството

ЗАВЕДЕНИЕ 
ТЪРСИ ГОТВАЧИ И ШОФЬОР НА 
ПОСТОЯНЕН ТРУДОВ ДОГОВОР.

Телефони: 0886 653 970, 0888 485 144

ПОКАНА
Съобразно мерките по отношение на пандемичната обстановка в 

България и при спазване на всички заповеди и изисквания, 
Читалищното Настоятелство при „НЧ Отец Паисий 1901” село Езерец, 
община Шабла, област Добрич кани всички членове на редовно общо 
събрание на 14.07.2021(сряда) от 16:00 часа в сградата на читалището 

при следния 
ДНЕВЕН РЕД:
1. Освобождаване на членове на читалището.
2. Доклад за дейността за 2020 г..
3. Доклад на Проверителната комисия за 2020 г. .
4. Финансов отчет за 2020г..
5. Приемане бюджет на читалището за 2021 г..
6. План Програма  за 2021 г..
7. Текущи.

Приканваме всички членове да присъстват на събранието.
Задължително е носенето на маски и ръкавици.

При липсва на кворум събранието ще се проведе на същия ден и 
същото място с един час по-късно -17:00 часа.

Каним всички членове на читалището да си заплатят читалищния членски 
внос и да си получат поканите в оставащото време до събранието. 

Благодарим ви.

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

РС ПБЗН ШАБЛА НАПОМНЯ 
на юридическите и физически-
те лица, извършващи дейности 
в земеделски земи, че са длъж-
ни да изпълняват изисква-
нията на Наредба № 8121з-
968/10.12.2014 г. за правилата 
и нормите за пожарна безопас-
ност при извършване на дей-
ности в земеделските земи и  е 
необходимо: 

1.    Да уведомяват съответ-
ната пожарна служба преди за-
почване на жътва в площи над 
100 дка;

2.  Да парцелират и осигуря-
ват пожарозащитни ивици в зе-
меделските земи, засети с житни 
култури, съгласно изисквания-

та на чл. 16 от Наредбата;
3.    Да осигуряват земедел-

ската техника и площадките 
за зареждане с леснозапалими 
течности (ЛЗТ) и горими теч-
ности (ГТ) с пожаротехнически 
средства съгласно приложение 
№ 2 от Наредбата;

4.    Да поставят на видни 
места, покрай площите с жит-
ни култури, знаци за забрана на 
пушенето и паленето на открит 
огън в съответствие с Наредба 
№ РД-07/8 от 2008 г. за мини-
малните изисквания за знаци 
и сигнали за безопасност и/или 
здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 
2009 г.). 

ДНЕВЕН РЕД
 на  редовно заседание   на Общински съвет – Шабла, което 

ще се проведе   на  07.07.2021 г.(сряда) от 13.30:
Комисия по управление на общинската собственост, икономиче-
ска и инвестиционна политика и земеделие
1. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост, чрез 
продажба частта на общината
2. Докладна записка относно обявяване на публичен търг за отда-
ване под наем на помещение общинска собственост.
3. Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право 
на ползване.              
4. Докладна записка относно продажба на имоти - частна общин-
ска собственост в с.Езерец.
5. Докладна записка относно продажба на имоти - частна общин-
ска собственост.
6. Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на 
ползване върху имот - частна общинска  собственост.
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, закон-
ност, 
обществен ред и екология
7. Докладна записка относно разрешение  за изменение на под-
робен устройствен план (ПУП) - план за улична регулация (ПУР) 
за част от ул. „Четвърта“, ул. „ Пета“ и ПУП- план за регулация и 
застрояване (ПРЗ) в обхват ПИ 27108.501.161,  ПИ 27108.501.163  
и  ПИ 27108.501.164 в квартал 20 по плана на с.Езерец, община 
Шабла.
8. Докладна записка относно разрешение  за изменение на под-
робен устройствен план (ПУП) - план за улична регулация (ПУР) за 
част от ул. „Четвърта“ и ПУП- план за регулация и застрояване (ПРЗ) 
в обхват    УПИ I, кв.17 по плана на с.Езерец, община Шабла.
9. Други.  

ПОКАНА
На 10.07.2021 г. 

(събота) от 17:00 
часа в Зелен 

образователен 
център – Шабла, 

СНЦ „Морски клуб Ша-
бла“, в качеството си на Бе-
нефициент по Проект  “Въз-
становяване и развитие на 
морското дело, природното 
и морското културно наслед-
ство чрез популяризиране и 
разпространение на знания 
и умения по ветроходство и 
опазване на околната среда на 
територията на община Ша-
бла и рибарската общност“, 
кани всички заинтересовани 
на информационно събитие. 

Проектът се финанси-
ра по Договор за безвъз-
мездна финансова помощ  
№ BG14MFOP001-4.025-
0001-C02/28.04.2021 г. по Про-
цедура за подбор на проекти 
BG14MFOP001-4.025 МИРГ 
ШКБ-2.2.1 „Възстановяване 
и подобряване на природно-
то наследство, културата и 
спорта на рибарската тери-
тория“ от Стратегия за Во-
дено от общностите местно 

развитие (ВОМР) на Местна 
инициативна рибарска група 
„Шабла-Каварна-Балчик“ по 
Програма за морско дело и 
рибарство 2014-2020 г., съфи-
нансирана от Европейския 
съюз чрез Европейски фонд 
за морско дело и рибарство и 
Националния бюджет на Ре-
публика България.

На събитието, присъства-
щите ще се запознаят с целите 
и идеята на проекта, с исто-
рията, успехите и традициите 
на морското дело и ветроход-
ството в Шабла, потенциала за 
равитие на спорта чрез устой-
чиво използване на местните 
ресурси. Специално внимание 
ще бъде обърнато на младото 
поколение по отношение на 
проблемите, свързани със за-
мърсяването на акваторията 
на Черно море. Заинтересова-
ните страни ще бъдат инфор-
мирани относно значимостта 

на познаването и изучаването 
на морската среда при прекият 
ни контакт с нея и важността 
на антропогенния фактор за 
поддържане на биологично-
то разнообразие и чистотата 
на морето. Ще се цели пови-
шаване на осведомеността по 
отношение на опазването на 
културните ценности на райо-
на и съхраняване на традици-
ите, свързани с морското дело 
и морското културно наслед-
ство. 

Лектори на събитието ще 
бъдат Председателят на УС 
на Сдружението – Валентин 
Иванов и членовете му – Ди-
митър Нанев и Димитър Люц-
канов.

Информационното съби-
тие се организира в рамките 
на Дейност „Провеждане на 
осведомителна кампания за 
ползите и отговорностите 
към опазване на природно-

то и морското културно на-
следство, важността от по-
знаването на морската среда 
и безопасното пребиваване 
в нея, както и за развитието 
на ветроходството на тери-
торията на община Шабла и 
рибарската общност“ и има за 
цел да повиши осведоменост-
та по въпросите на околната 
среда деца, ученици от начал-
ни и средни училища, МИРГ 
и рибари, представители на 
местна власт, заинтересова-
ни страни от организации с 
нестопанска цел и местната 
общественост; изграждане на 
добра морска култура и по-
знания за безопасно контак-
туване с морската среда при 
извършване на специфичните 
морски дейности (риболов, 
туризъм и спорт); популяри-
зиране на ветроходството на 
територията на Рибарската 
общност. 
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РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЗЕЛЕН 
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ШАБЛА

Летен сезон (юли-август):
Сряда-неделя: 9:00 – 19:00 ч.

Събота: 10:00 – 16:00 ч.
Понеделник и вторник: почивни дни

Зимен сезон (септември-юни):
Понеделник-петък: 08:30 – 17:30 ч.

Събота: 10:00 – 16:00 ч.
Неделя: почивен ден

ПОЕТИЧЕН КЪТ

   ЮЛИ
               Ненадейно  и  остро  свирепият  вятър  забрули.

              От  дърветата  капят  със  стон  плодове  и  листа.
                  Но  все  още  е  юли,  любима,  все  още  е  юли.

               Има  време  до  зимата,  има  време  и  до  есента.

        Този  вик  на  сърцето.  Този  зов  на  душата  не  чу  ли?
           Тази  тайна  алазма  при  докосване  с  твоята  плът.

                   Колко  много  години...  и  ето,  отново  е  юли.
   Без  надежда  за  младост,  но  и  още  без  намек  за  смърт.

          Твойта  златна  халка  тази  нощ  по  гърба  ме  ожули.
            Сладка  болка  от  стара,  почти  неочаквана  страст.

                     Не  защото  е  юли,  нали?  А  защото  е  юли.
                А  защото  сме  още  на  юли  в  могъщата  власт.

              Ние  дълго  вървим,  свойте  тежки  обувки  обули,
               по  горещия  пясък  на  проклетия  кратък  живот.

                       И  отново  е  юли,  любима,  отново  е  юли.
                    От  сюжета  на  нашата  повест  един  епизод.

         Знам,  ще  станем  един  ден  на  атоми  и  на  молекули,
ще  се  пръснем  в  пространството,  в  страшния  бял  кръсто-

път.
                  Затова  от  сега  да  си  кажем:  отново  е  юли!

       Ще  се  срещнем  със  теб  непременно  през  юли  отвъд.

       Недялко  Йорданов, 1977 г.

Юнската детска програма на Общински детски комплекс - Ша-
бла приключи на 30 юни  с изработване на мозайка от хартия.  
Желаем на всички бъдещи второкласници, които се включиха в 
заниманията, слънчево и усмихнато лято!

ПОЧИСТВАНЕ И НА 
ПЛАЖА В КРАПЕЦ

На 4 юли 15 доброволци, 
организирани от НЧ „Слънце 
1871“ в Крапец, започнаха по-
чистването на плажа на селото. 
Майки с деца, семейства и по-
чиващи ентусиасти се присъе-

диниха към каузата, като гру-
пата стигна до 28 човека.

Равносметката на края на 
акцията бе -  23 събрани чувала 
с боклуци,   като 17 от тях бяха 
пластмаса.   

ВЪЗОБНОВЯВАТ ФОТОКОНКУРСА 
„ДУРАНКУЛАК В ЧЕТИРИ СЕЗОНА“

Третото издание фотокон-
курса „Дуранкулак в четири 
сезона“стартира на 15 юни 2021 
г. и приключва на 29 декември 
2021 г.

В конкурса могат да участ-
ват любители на фотографията, 
без ограничение във възрастта.

Снимки могат да се публи-
куват на Фейсбук страницата 
на Народно читалище „Друж-
ба 1898“ с. Дуранкулак https://
www.facebook.com/nchdrujba, 
придружени с дата и година и 
кратко описание на местност-
та, която е заснета.

Един участник може да 
публикува неограничен брой 

снимки.
Публикуваните от вас фо-

тоси ще бъдат събрани във фо-
тоалбум, а всяко ваше харесва-
не на снимката е в подкрепа на 
фотографа.

Снимката, събрала най-мно-
го харесвания до 15:00 часа на 
29 декември, е победител в кон-
курса „Дуранкулак в четири се-
зона“ и наградата е 50 лв. Авто-
рът на снимката, класирана на 
второ място ще получи 30 лв., а 
наградата за трето място е 20 лв.

Победителите ще бъдат обя-
вени на 30 декември 2021 г.

Един участник може да по-
лучи една награда.

ОБЩИНА ШАБЛА ДАРИ ПРОДУКТИ ЗА ЛИЧНА ХИГИЕНА НА 
ДОМА В С. СВЕТИ НИКОЛА

На 29 юни 2021 година Дома 
за възрастни хора с умствена 
изостаналост в село Свети Ни-
кола получи дарение от общи-
на Шабла, състоящо се в шам-
поани и душгелове за лична 

хигиена.
През 2020 година по време 

на пиковата част от пандеми-
ята с Covid-19, германската 
хуманитарна организация 
„Интерхелп“ с ръководител г-н 

Улрих Беман дари 10  000 броя 
шампоани и душгелове на из-
вестната фирма DM. 

По предложение на кмет-
ския екип и председателя на 
Общинския съвет, д-р Йордан-
ка Стоева, те бяха предоставе-
ни за ползване от училищата 
на територията на община Ша-

бла, пенсионерските клубове, 
на потребителите в Домашен 
социален патронаж, БЧК, на 
болници в областта и друти.

Хората с увреждания от 
дома в село Свети Никола 
приеха с благодарност даре-
нието.

Изгрев

ТЪРЖЕСТВО В ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 
В ДУРАНКУЛАК

На 1 юли, учениците от чет-
върти до седми клас в ОУ „Св. 
Кл. Охридски“ получиха своите 
ученически книжки, в които в 
числов вид беше отразен резул-
татът от техния труд. Четвър-
токласниците получиха и удос-
товерения за завършен начален 
етап на основно образование, 
а седмокласниците – свидетел-
ство за завършено основно об-
разование. 

Тържеството беше посве-
тено и на 155-годишнината от 
основаването на училището 
и премина като „Усмивки от 
старите ленти“. Учениците по 
класове представиха откъси 

от играни по различни поводи 
през годините сценки. Два бяха 
тържествените моменти. Еди-
ният – смяната на знаменната 
група, а другият – раздаването 
на удостоверенията и свидетел-
ствата на четвъртокласниците 
и на седмокласниците. Заедно с 
това директорът на училището 
Маргарита Тодорова направи 
оценка на представянето на 
учениците от двата класа на 

националното външно оце-
няване (НВО). Мария Златева 
– член на управителния съвет 
на училищното настоятелство, 
връчи парична награда от 155 
лева на двама ученици, изпъл-

нили условията на обявената 
на 15 септември 2020 година, 
по повод 155-годишнината от 
основаването на училището, 
награда – отличен успех от за-
вършването на класа и отлична 
оценка от НВО по учебен пред-
мет. Носителите – Пею Радев от 
IV клас с шестица на НВО по 
български език и литература 
(БЕЛ) и Женя Петрова от VII 
клас с шестица от НВО (изпит 
за проверка на способностите) 
по изобразително изкуство. 

В края на тържеството на-
стъпи най-тежкия момент – 
раздялата на седмокласниците 
с учители, съученици и с учи-

лището. В стихове те благо-
дариха на учителите, които са 
ги учили през всичките седем 
години. Учениците връчиха 
емблематичен подарък на своя 
класен ръководител и учител 
по математика Маруся Видо-
лова. Направиха си снимка 
за спомен и с учителя по БЕЛ 
- Петранка Алексиева. Сълзи-
те напираха в очите на учени-
ците и на учителите, гласовете 
трепереха. И точно в края на 
тържеството от небето закапа-
ха капките на поредния дъжд, 
носейки надеждата, че на всич-
ките девет седмокласници ще 
им върви по вода.              Изгрев

Смяната на знаменната група.

Раздялата със седмокласниците.
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ПРОБНО ГЛАСУВАНЕ В ОБЩИНАТА 
ПРЕДИ ИЗЦЯЛО МАШИННИЯ ВОТ
Продължава от стр.1

При машината, ако някой 
направи механична грешка в 
маркирането, може да се вър-
не и да се поправи, преди да е 
натиснал бутона „Гласувай“…
За разлика от гласуването „на 
хартия“, тук преференциите се 
изписват и при самото гласува-
не, човек не вижда само цифра, 

която може да се забрави, или 
обърка…Издаването от маши-
ната на разписка с гласуването 
на всеки гласоподавател е двой-
но подсигуряване на  вота – ако 
евентуално стане проблем с 
машината, разписките са си в 
урните и могат да се преброят…
Имах възможността да прочета 
интервюто във вашия вестник 
бр. 15 на председателката на 
една от вашите СИК на избори-
те на 04.04. т.г., г-жа Йорданова. 
Като човек с опит в областта тя 
много добре го е описала. Сега 
бих я допълнил, че на предсто-
ящите в неделя избори, отчи-

тането на резултатите при РИК 
ще стане още по-бързо, защото 
данните ще се вкарват направо 
от флаш-паметта на машината, 
за разлика от изборите през ап-
рил…“ Димчо Илиев бе експе-
дитивен пред „Изгрев“, защото 
той и екипът му бързаха към 
Каварна за да повторят същото 
„упражнение“. Четири дни от 

РИК Добрич са демонстрирали 
гласуването на „тренажора“ в 
областния център, предстои им 
и обиколка из общинските гра-
дове, където още не са били. Г-н 
Илиев завърши своебразното ни 
блиц-интервю с думите: „Поже-
лавам на шабленци хубаво време 
в неделя и безпроблемно гласува-
не. Сигурен съм, че както и днес 
на демонстрацията, машинният 
вот в четирите СИК в община 
Шабла ( бел . ред. - на тези избори 
всички 4 секции с над 299 изби-
ратели са в града) на 11 юли ще 
протече „по мед и масло.“

Йордан Енев

ИЗВЪРШВАМ

земеделска и строителна работа, 
почиствам парцели, кося трева.

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

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ

В ПЕРИОДА 6-7 ЮЛИ ЩЕ СЕ СЪСТОЯТ ИНФОРМАЦИОННИ 
ДНИ ПО ПРОЕКТА „ЧИСТО МОРЕ-ЧИСТО БЪДЕЩЕ“. 

Организирането на информционните дни са част от проект 
№BG14MFOP001-1.014-0007, „Чисто море – чисто бъдеще“, 
финансиран в рамките на Процедура за подбор на проекти 
BG14MFOP001-1.014  „Опазване и възстановяване на морското 
биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни 
режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“ по 
Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 
В обхвата на целия проект са предвидени поредица 
инициативи по организиране на информационни срещи и 
обучение на рибари и заинтересовани лица, както и дейности 
по събиране и отстраняване на изоставени и/или изгубени 
риболовни уреди и съоръжения в акваторията на Шабла-
Каварна-Балчик от рибари и водолази.
 
В предстоящите информационни събития в Шабла, Каварна 
и Балчик ще бъдат разгледани ключовите въпроси по 
отношение опазването на Черно море и възможностите 
за включване в организираните по проекта дейности по 
почистване на морската акватория. Информационните дни 
са напълно БЕЗПЛАТНИ за всички заинтересовани лица, 
които ще получат детайлна информация за проекта и 
подаръчни рекламни материали. С дейностите по проекта 
се цели подобряване състоянието на морската среда на 
територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик. Предвижда се 
местата за почистване да са места в акваторията на Черно 
море, традиционно използвани за риболов и с наличие на 
замърсяване. Успешното реализиране на такъв проект има 
потенциал да насочи и акумулира допълнителна обществена 
енергия, като по този начин се постигне дълготраен ефект 
за околната среда и оформянето на екологично съзнание на 
местната общност. Проектът е в партньорство с МИРГ Шабла-
Каварна-Балчик, което ще благоприятства обхващането на 
всички заинтересовани страни от местната общност.

Повече информация за предстоящите 
информационни дни, може да получите  

от имформационния център на МИРГ Шабла – 
Каварна – Балчик, официален партньор на  

Проекта Чисто море – чисто бъдеще“. 

ШАБЛЕНСКИЯТ ОТБОР ПО ПОДВОДЕН РИБОЛОВ  
„ПОРТУС КАРИА“ С ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ В НЕСЕБЪР

Здравейте, СКЪПИ ША-
БЛЕНЦИ, приятели на морето, 
на подводните спортове и на ри-
болова! 

Здравейте, скъпи приятели,
След доброто начало на сезо-

на за нас в гр. Приморско, ето че 
дойде ред за 2-ри кръг от серията 
състезания за купа „България на 
БФПС. Този път участвахме в гр. 
Несебър, където организатори 
бяха нашите приятели от СКВС 
„Месембрия“ със съдействие-
то на община Несебър. Морски 
клуб „Портус Кариа“ даде своя 
принос към провеждането на 
събитието, като наряд за гла-
вен съдия получи безупречния 
и принципен Нелко Йорданов. 
Председателят на клуба и член 
на УС на БФПС пък за пореден 
път се ангажира да протоколира 
резултатите.

Шабленският клуб беше 
представен от 8 състезатели - 
Ангел Златанов, капитанът Вен-
цислав Георгиев, Димитър Дра-
жев, Димитър Франгов, Йовчо 
Николов, Петър Петров, Янаки 
Янакиев и новото попълнение 
Злати Димитров. Общо в над-
преварата взеха участие 48 със-
тезатели от 9 клуба.

Състезанието протече при 
отлична организация и приятно 
време с лек северен вятър. Мор-
ското течение и лятната буря 
от предишните два дни вкараха 
студена вода и образуваха тер-
моклин, който варираше от 3-ти 

метър до 7-8-ми метър. Поради 
тези причини и присъствието 
на валидни риби в по-голямата 
част от акваторията беше ос-
къдно. Дънните риби - морска 
врана, лабрида и др. се срещаха 
рядко и бяха много наплашени 
в повечето случаи скрити дъл-
боко в дупки и цепнатини. Пла-

терините се срещаха рядко и в 
повечето случаи бяха под 300 
гр. Срещите с кефали също бяха 
ограничени. На фона на тези 
обстоятелства и липсата на вре-
ме за предварителна подготовка 
в акваторията на Несебър в пре-
дишните дни, представянето на 
шабленските състезатели беше 
достойно. Петима от тях успяха 
да предадат валидна риба, кое-
то е доста добър атестат, пред-
вид факта, че едва половината 
участници изобщо предадоха 
улов. Петър Петров се класира 

най-напред със своята морска 
врана – на 16-то място. Шаблен-
ските харпунджии приложиха 
тактика, с която да обхванат 
по-голяма част от състезател-
ната акватория, като гмуркаха 
на големи дълбочини в търсене 
на врани, лабриди и др. скални 
риби и в по-крайбрежни зони, 

за да търсят кефали и плате-
рини. За съжаление срещите с 
валидни риби са били редки, 
но това не ги отказа да гмуркат 
до последната минута от състе-
зателното време и до последен 
дъх. Поздравления за упори-
тостта и професионализма на 
отбора ни по подводен риболов!

Разликата между първите 
трима и следващите състезатели 
е драстична, съдейки по резул-
татите, именно поради липсата 
на риби в голямата част от ак-
ваторията. Местните момчета 

от двата несебърски клуба и от 
бургаския „Черноморец“, които 
познават прекрасно местата, на-
правиха страхотно представяне, 
след като успяха да локализират 
концентрирани риби на няколко 
точки. Предимството на добре 
подготвения домакин си оказа 
своето влияние. Така безапела-
ционен шампион с изпълнена 
квота от 10 морски врани стана 
националът Мирослав Илчев от 
СКПР „Несебър“! Той взе и „На-
града за най-голяма риба“ за ек-
земпляр с тегло 1105 гр. На второ 
място се класира представителят 
на „Черноморец“, гр. Бургас Да-
наил Едрев, а бронзът отиде в 
представителя на организато-
рите от другия несебърски клуб 
„Месембрия“ Димитър Катра-
филов! Поздравления и честито 
на победителите! 

Да си пожелаем здраве, къс-
мет и много успехи в предсто-
ящия сезон по подводен рибо-
лов. На 10.07.2021 г. ни предстои 
участие в акваторията на Китен 
в състезанието за купа „Урдо-
виза“. Стискайте палци за едно 
добро шабленско представяне…

СНЦ „Морски клуб Портус 
Кариа“ ще продължава усърд-
но да защитава честта на Об-
щина Шабла и шабленската 
морска школа!

С уважение,
Димитър Петков Франгов

Председател на СНЦ 
„Морски клуб Портус Кариа“

АВТОБУСНА ЛИНИЯ ДО КЪМПИНГ „ДОБРУДЖА“
ДО 31.08.2021 Г. ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВА  

ЛИНИЯ АВТОГАРА ШАБЛА – КЪМПИНГ „ДОБРУДЖА“.

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

Къмпинг „Добруджа“ – Автогара Шабла - 9:30 ч.; 10:30 ч.; 
11:30 ч.; 12:30 ч.;,13:30 ч.; 15:30 ч.; 16:30 ч.; 18:30 ч.
Маршрут: автогара „Шабла” – спирка „Община” – спирка 
„Мелница” – спирка „Герана” – къмпинг „Добруджа и обратно

Цена на билета: 1.50 лв.
Автобусната линия ще се изпълнява ежедневно  

през месеците юли и август

АКТУАЛНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ 
ЛИНИИ ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ, ДО И 

ПРЕМИНАВАЩИ ПРЕЗ АВТОГАРА ШАБЛА

Автогара Шабла - Автогара Добрич  - 8:00 ч.; 16:00 
ч. - ежедневно (межд. спирки – Горун; П. Чунчево; Х. 
Димитър, Каварна, Балчик)

Автогара Добрич - Автогара Шабла - 13:00 ч.; 18:00 
ч. - ежедневно (межд. спирки - Балчик; Каварна; Х. 
Димитър; П. Чунчево; Горун)

Автогара Шабла - Автогара Варна - 9:00 ч.; 12:20 ч.; 
16:15 ч.; 17:00 ч. - ежедневно;  13:54 ч. - само събота и 
неделя (межд. спирки – Горун; П. Чунчево; Х. Димитър, 
Каварна, Балчик) 

Автогара Варна - Автогара Шабла – 8:15 ч. - само 
събота и неделя; 8:50 ч. - понеделник - неделя; 12:30 ч. 
- ежедневно; 15:00 ч. - ежедневно; 18:40 ч. - ежедневно 
(межд. спирки - Балчик; Каварна; Х. Димитър; П. Чунчево; 
Горун)

Автогара Шабла - Граничар – 10:16 (само събота и 
неделя) (межд. спирки - Езерец; Крапец; Дуранкулак)

Граничар – Автогара Варна - 13:00 ч. (само събота и 
неделя) (межд. спирки - Дуранкулак; Крапец; Езерец; 
Шабла; Каварна; Балчик)

Автогара Шабла - Граничар - 6:50 ч.(само в работни 
дни) (межд. спирки - Ваклино; Смин; Черноморци; З. 
Стояново)

Граничар – Автогара Шабла - 7:20 ч.(само в работни 
дни) (межд. спирки - Дуранкулак; Ваклино; разклона на 
с. Крапец)

Автогара Шабла – Граничар - 17:00 ч.(само в работни 
дни) (межд. спирки - Езерец; Крапец; Ваклино; Смин; 
Черноморци; З. Стояново)

Граничар–Автогара Шабла- 17:30 ч.(само в работни дни) 
(межд. спирки - Дуранкулак; Ваклино; Крапец; Езерец)

Билети се закупуват от автобусите.

СПОРЕД ИНФОРМАЦИОННИЯ 
БЮЛЕТИН НА Д „БТ“ КАВАРНА

Броят на регистрираните 
безработни към 31.05.2021 годи-
на в община  Шабла е 134, което 
е със 135 по-малко от същия 
период на 2020 г. Равнището на 
безработица е 6.59% от иконо-
мически активното население. 

Новорегистрираните през 
месец май са 16 лица. Регис-
трираните младежи до 29 г. са 
5. Най-голям е броят на търсе-
щите работа над 50 години – 70.

Изходящият поток, които 
включва постъпилите на рабо-
та, отпадналите от регистра-
ция, поради неявяване и неиз-
пълнение плана за действие, 
обхваща 32 лица. 

Постъпилите на работа през 
месеца са 27, като най голям е 
броя на лицата без професия и 
специалност, следвани от тези с 
работническа професия.

Изгрев
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