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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Запазете любовта си към природата, защото това е истинският начин за разбиране на изкуството все 
повече и повече.“

 Винсент Ван Гог

МИСЪЛ НА БРОЯ

АВТОБУСНА ЛИНИЯ ДО КЪМПИНГ „ДОБРУДЖА“
Автогара Шабла – Къмпинг „Добруджа“ -  9:00 ч.; 10:00 ч.; 
12:00 ч.; 13:00 ч.; 15:00 ч.; 18:00 ч.

Къмпинг „Добруджа“ – Автогара Шабла - 9:30 ч.; 10:30 ч.; 
12:30 ч.; 13:30 ч.; 15:30 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

ИЗКУПУВАМ  
земеделска земя в общините Шабла, 

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

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
28 юли (сряда), от 13:00 часа 

ДГ „ДОРА ГАБЕ“ С ОДОБРЕН ПРОЕКТ
Детска градина 

„Дора Габе“ разработи 
проект за плавен пре-
ход от дома към дет-
ската градина за децата, 
които ще постъпят в 
първа група през учеб-
ната 2021/2022 г.  Про-
ектът, който спечели 
максимален брой точки 
се финансира по Модул 
1 „Хубаво е в детската 
градина” от Национал-
на програма „Успяваме 
заедно“ на Министер-
ство на образованието 
и науката (МОН). Ос-
новни цели на проекта 
са: 

1. Осигуряване на 
цялостно развитие на 
детската личност и спо-
деляне на опит, както 
със семейството, така и с други 
институции чрез разработване 
и прилагане модел на адапта-
ция на децата от първа възрас-

това група в условията на дет-
ската градина.

2. Изграждане на подкрепя-
ща, приемна, безопасна и ин-

терактивна среда, която стиму-
лира развитието на двигателни, 
речеви, социални и игрови 
умения.

3. Изграждане на 
партньорски взаимоот-
ношения между учите-
ли и родители за оси-
гуряване плавен преход 
от семейната среда към 
детската градина.

В рамките на проек-
та за всяко дете, което 
постъпва за пръв път 
на детска градина ще 
се закупят комплекти 
включващи познава-
телни книжки, както и 
музикални играчки, иг-
рачки за транспорт, сен-
зорни играчки, кукли, 
конструктори, пъзли, 
флумастери, лепила и 
др. материали, необхо-
дими за учебния про-
цес. За учителите ще бъ-
дат закупени  сборници 

и методически ръководства. 
Предстои подписване на дого-
вора с МОН.

Изгрев

ОБЩИНА ШАБЛА С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО 
ПРОЦЕДУРА  „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“

На 16 юли 2021 година об-
щина Шабла подписа договор 
за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ за 
изпълнението на проект „Па-
тронажна  грижа + в община 
Шабла“ по Оперативна про-
грама „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014 – 2020 г., прио-
ритетни оси „Подкрепа за пре-
одоляването на последиците от 
кризата, предизвикана от пан-
демията от COVID-19 и подго-
товка за екологично, цифрово 
и устойчиво възстановяване на 
икономиката“. 

Целта на проекта е да се 
осигури подкрепа чрез предос-
тавяне на патронажни грижи 
за възрастни хора и лица с ув-
реждания чрез услуги в домаш-
на среда, както и подкрепа за 
адаптиране на социалните ус-
луги, делегирани от държавата 
дейности във връзка с разпрос-
транението на COVID-19. 

Проектът ще се изпълнява 
от звено към общинската ад-
министрация. 

По дейност „Патронажна 
грижа +“ ще се осигури здрав-
на, социална и психологическа 
подкрепа на минимум 19 лица 
с увреждания и лица в риск, 
във връзка с ограничаване 
разпространението и прео-
доляване на последиците от 
COVID-19. Всеки потребител 
ще получава комплекс от ус-
луги до 2 часа на ден: помощ 
в дома (почистване, пране, со-
циални контакти и др.); меди-
цински услуги, които не се пре-
доставят по НЗОК в домашна 
среда като: мерене на кръвно, 
поставяне на инжекции, смяна 
на превръзки, контрол върху 
приема на лекарства и др.; пси-
хологическа подкрепа с фокус 
към възстановяване на соци-
алната интеграция на лицата в 
обществения живот; доставка 
на храна, хранителни продукти 
и продукти от първа необходи-
мост, вкл. лекарства, заплаща-
не на битови сметки, заявяване 
и получаване на неотложни 
административни и битови 

услуги. За предоставянето на 
услугите ще бъде сформиран 
мултидисциплинарен екип от 
пет лица – трима домашни по-
мощници, медицински специа-
лист и психолог.

Дейност „Превенция на 
COVID-19 в социалните услу-
ги, делегирани от държавата 
дейности“ ще се свежда до:

• осигуряване на лични 
предпазни средства на персо-
нала в социалните услуги;

• въвеждане на мерки за де-
зинфекция на сградния фонд 
на социалните услуги, делеги-
рани от държавата дейности;

• осигуряване на компютър-
на техника с цел адаптиране и 
приспособяване на средата на 
социалните услуги, делегирани 
от държавата дейности в кон-
текста на въведените ограниче-
ния в резултат от епидемична-
та обстановка и осигуряване на 
възможности за тяхното пре-
доставяне дистанционно (он-
лайн консултиране).

В тази връзка, за период от 

12 месеца, ще се назначи помо-
щен персонал от четирима хи-
гиенисти, които ще извършват 
дезинфекция и почистване и 
други спомагателни дейнос-
ти, свързани с епидемичната 
обстановка на помещенията, в 
които се предоставят социални 
услуги.

Продължителността на про-
екта е 14 месеца, считано от 13 
септември 2021 година – 2 ме-
сеца подготвителни дейности и 
12 месеца реално предоставяне 
на социални услуги.

Проект „Патронажна  гри-
жа + в община Шабла“ се фи-
нансира от Европейския съюз 
чрез Европейския социален 
фонд, по Оперативна програ-
ма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014 – 2020 г., съглас-
но договор № BG05M9OP001-
6.002-0183-C01. Стойността на 
предоставеното безвъзмездно 
финансиране е 100  798,56 лв. 
и представлява 100 % от одо-
брените и реално извършени 
разходи. 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

Програмата на XIV фестивал „Stravaganza“ по дни и часове, че-
тете на стр. 2
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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

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

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!

ПРОДАВАМ 

ПАРЦЕЛ 3 501 КВ.М В СЕЛО ТЮЛЕНОВО, 
В РЕГУЛАЦИЯ С ТОК И ВОДА. 

Цена по споразумение.

Телефон:0898 920 946

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 1 август 2021 г. се навършват

7 години
без нашия съпруг, баща, дядо и прадядо

ДИМИТЪР ПЕТРОВ СЛАВОВ
(Черно море)

от с. Дуранкулак
починал на 70 години

Ще те търсим сред разцъфнали дървета, 
сред зелени поля и треви.

Ще те търсим при морето, при звездите…
Не е възможно да си мъртъв ти!

И знай, че любовта във нас остава,
искрица ярка постоянно ще пламти,
дори с мъка да потъваме в забрава, 

ще бъдеш с нас, където и да си!
Обичаме те! Почивай в мир!

От семейството

ЗАВЕДЕНИЕ 
ТЪРСИ ГОТВАЧИ И ШОФЬОР НА 
ПОСТОЯНЕН ТРУДОВ ДОГОВОР.

Телефони: 0886 653 970, 0888 485 144

ИЗВЪРШВАМ

земеделска и строителна работа, 
почиствам парцели, кося трева.

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

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ПРОДАВАМ
МОТОЦИКЛЕТ „СИМСОН-ХОНДА“

Цена – по споразумение
Телефон за връзка – 0885/83-36-41

ПРОДАВАМ ДЪРВА  
ЗА ОГРЕВ

ГЛЕДИЧ  И МЕШЕ – 100 лв. 
цепеници

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

ПРОДАВАМ 

МЛЕЧЕН ЧЕСЪН.
Телефон: 0876 786 152, 

Панчо Паскалев, село Пролез

ПРОДАВАМ ПРАСКОВИ, 
лично производство  

на Градския пазар в Шабла.

ПРИКЛЮЧИ НАЦИОНАЛНИЯ СКАУТСКИ ЛАГЕР  В ШАБЛА
На 20 юли 2021 година при-

ключи Националният скаутски 
лагер - „Фарът - 110 скаутски 
приключения“, който стартира 
на 16 юли в Градския парк на 
Шабла.

Организация на българ-
ските скаути (ОБС) проведе 
своето най-голямо събитие за 
годината сред алеите на ша-
бленския парк. Стотици скау-
ти от цялата страна и техните 
лидери-доброволци  отпраз-

нуваха 110 години от запалва-
нето на искрата на скаутство-
то в България. През дните на 
лагера, децата и младежите от 
ОБС  играха и  се забавляваха, 
като имаха и полезни практич-
ни занимания. 

Заключителната част в по-
следната вечер от пребиваване-
то на скаутите в Шабла започ-
на със строяването на всички 
участници в лагера, след което 
те бяха поздравени от насто-

ящият президент на органи-
зацията – Слав Гиндянов. Той 
благодари на кмета на община 
Шабла, Мариян Жечев и на за-
местника му Петър Атанасов 
като им връчи благодарствени 
писма за оказаната подкрепа.

В привествието си, кметът 
на общината изказа радостта 
си от случващото се тази вечер 
и че след този ден Шабла има 
вече толкова много приятели 
сред българските скаути, а не 
както беше досега само Живко 
Жечев – шабленец и бивш 
председател на местния скаут-
ски клуб. Кметът Жечев поже-

ла на скаутите отново да дойдат 
в Шабла.

„Да оставим по-добри деца 
за нашия свят.“ – се обърна 
заместник-кметът, Петър Ата-
насов към всички лидери и 
ръководители присъстващи на 
лагера. 

Преди да положат клетва 
малки и големи скаути, вълчета 
и лидери, бе запален скаутския 
огън.

„До следващите национални 
лагери, където печелим нови 
приятели“ – си пожелаха всич-
ки на сбогуване.

 Изгрев

Президентът на ОБС, Слав Гиндянов (в средата) благодари на 
кмета на Общината Мариян Жечев и заместника му Петър 
Атанасов за оказаната подкрепа.

Клетвата пред скаутския огън.

ОБЩИНА СВИЩОВ
ОБЯВЯВА НАЧАЛОТО НА ТРАДИЦИОННИЯ КОНКУРС

„Свищовски лозници” за автори от цялата страна.
Всеки автор има право да участва само с едно непубликувано авторско 

стихотворение, изпратено в 5 (пет) екземпляра в печатен вид – на 
машина или на компютърна разпечатка. Ръкописи не се приемат. 

Конкурсът е анонимен. Стихотворението се придружава от лични данни 
на участника, запечатани в плик: трите имена, адрес и телефон за връзка.
Ще бъдат присъдени:
Наградата за поезия „Николай Искъров” в размер на 250 лева;
Първа награда – 200 лева;
Втора награда – 150 лева;
Трета награда – 100 лева;
Две поощрителни награди – по 50 лева.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 26 септември 2021 
година от 10.30 ч. в камерната зала на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. 
Аврамови – 1856”.
Краен срок за получаване на творбите:
10 септември 2021 година
Адрес за изпращане на творбите:
5250 гр. Свищов,
област В.Търново,
ул. „Д. Г. Анев” № 4 А, Община Свищов „Култура”, за конкурса.
Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на 

Община Свищов: www.svishtov.bg и на facebook:  
Култура Община Свищов

ПОКАНА

Читалищно настоятелство при НЧ „Победа 1941“ с. 
Горичане
ВИ КАНИ НАЙ-УЧТИВО ДА СПОДЕЛИТЕ С НАС

ЧЕСТВАНЕТО НА 80-ГОДИШНИНАТА ОТ 
СЪЗДАВАНЕТО 

НА РОДОЛЮБИВАТА ИНСТИТУЦИЯ.
Тържеството ще се проведе на  

06.08.2021г. (петък) от 18.30 часа
пред сградата на читалището в с. Горичане.

Заповядайте да празнуваме заедно!

ПРОГРАМА  

НА STRAVAGANZA, XIV ФЕСТИВАЛ ЗА 
СТАРИННА МУЗИКА, ПЕСЕН И ТАНЦ  -  

1-14 АВГУСТ 2021 Г.  

1 август, неделя, 19:30 часа ОТКРИТА СЦЕНА ПАРКА 
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ И ОПЕРЕН КОНЦЕРТ   
„ЛЮБИМАТА СТАРА ОПЕРА” 
С участието на:    Венера Мелеки – сопран, Тереза Бракалова 
– мецосопран, Николай Моцов – тенор, Валери Турманов - 
баритон и Зорница Гетова - пиано 
10 август, вторник,19:30часа ОТКРИТА СЦЕНА ПАРКА 
„РЕ-РЕНЕСАНС”  - музикалнo-театрален пърформънс  
режисьор Георги Грозев 
С участието на: Сабина Коен– актриса, Боряна Бабанова– актриса, 
Станислав Анев, Георги Грозев –актьор, Вяра Грънчарова – 
музикално оформление, Борис Павлов – музикално оформление.  
4 август, сряда, 18:30 часа ЗЕЛЕН ЦЕНТЪР - ШАБЛА  
„ПОД ЗВЕЗДИТЕ”  - Концерт на участниците в майсторския клас 
на доц. д-р Николай Моцов 
11 август, сряда, 18:30 часа ЗЕЛЕН ЦЕНТЪР - ШАБЛА  
„КЛАСИКО ЛЮБИМА, КАК ПРИКАЗНА СИ ТИ”  - камерен 
концерт с участието на: Ансамбъл„Барок и още нещо”, гр.София, 
Представителен духов квинтет на Опера Варна. 
14 август, събота, 18:30 часа ПЛОЩАДА 
ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ И ХОРОВ КОНЦЕРТ 
„ВЕЧЕР НА ХРИСТИЯНСКАТА МУЗИКА” 
Дамски камерен хор при храм „Свети Атанасий”, гр. Варна. Дири-
гент: Евгения Григорова 

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА  
2 август, понеделник, 18.30 часа НЧ. „ЗОРА” гр.Шабла, картин-

на сбирка 
представяне стихосбирката на Борис Мархолев „66 сонета”   
8 август, неделя, 18.30 часа НЧ. „ЗОРА”гр.Шабла, картинна 
сбирка 
заключителен концерт на участниците  в 
майсторския клас на Явор Желев - флейта     

ВСИЧКИ КОНЦЕРТИ И СЪБИТИЯ СА С ВХОД СВОБОДЕН 
ФЕСТИВАЛ “STRAVAGANZA” СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С 

ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД  
„КУЛТУРА“



3Вторник, 20 юли 2021 г.

Програма за месец юли
„ДЕТСКО ЛЯТО 2021“

 в Зелен център, гр. Шабла

Творческа работилница с Деси 
21, 23,28,30 юли (Сряда и Петък) 

от 15,00 до 16,00 часа
Цена на занятие: 6 лв.

Ръководител: Десислава Пламенова 
Ръкоделница с Дори

22, 29 юли (четвъртък)
от 17,30 до 18,30 часа
Цена на занятие: 7 лв.

Ръководител: Доротея Атанасова
*Родителите трябва да попълнят декларация, с която да се заяви воля и 
съгласие детето да бъде включено в Летните ваканционни занимания.

*Записване в Зелен образователен център: 
гр. Шабла, ул. „Равно поле” №57А, 

тел. 05743/4200
Повече информация на фейсбук страница:   

https://www.facebook.com/GTC.Shabla
 ОЧАКВАМЕ ВИ! 

ПОЕТИЧЕН КЪТ 

КЛЮЧ ЗА МОРЕТО
Морето ме раздира…
Морето ме извайва…
Навярно за Всемира
то знае всички тайни.
Защото ме докосва
с вълни от бяла мъдрост.
Защото съдбоносно
във дните ми се сбъдва.
Морето е тревога…
Морето е спасител…
Мистичното си лого
в душата ми заплита.
И аз ще го разнищвам
до край…Докато дишам.
Защото е огнище
от светли многостишия.
Морето е и спомен…
Морето е и път…
Без него съм бездомна.
Със него съм безплътна.
Предрича ми светулки,
тъй, сякаш е орисник…
Със нежност ме разбулва…
И ме дописва
                       с писък.

Радостина Драгоева

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЗЕЛЕН 
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ШАБЛА

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

На 25.07.в 22 ч.в с.Тюленово с прекрасните песни на Деси Донева 
и Краси Бончев посрещнахме изгрева на пълна луна…

ЗЕЛЕНИ ДНИ В ЕЗЕРЕЦ
От 16 от 18 юли, в с.Езерец, 

НЧ „ Отец Паисий 1901“  съв-
местно с „ Място Езерец“  орга-
низира за втора поредна година 
„Зелени дни Езерец“. Триднев-
ното събитие беше с послание 
- опазване на околна среда и се-
лото от замърсяване от битови 
отпадъци.

Инициативата е част от про-
грамата “Място България” на 
сдружение “БГ Бъди активен”. 
Дейностите се осъществиха с 
подкрепата на фондация „Ко-
ка-Кола“ .

Този година отново община 
Шабла подкрепи проекта със 
съдействие за слагане на хими-
ческа тоалетна в гората за кам-
панията „ На чисто в Гората“, 
както и с поставяне на пункт за 
разделно събиране на отпадъ-
ци в селото.

Читалищата на с. Крапец 
, и с. Дуранкулак, Общински 
детски комплекс Шабла (ОДК) 
и Морски клуб „Шабла“ бяха 
партньори в инициативата. 
Благодарение на тяхната под-
крепа, проектът  вече излезе от 
рамките на с. Езерец и посте-
пенно се разрастна.

„Зелени дни“ Езерец започ-
наха с беседа водена от експер-
та  по  управление на отпадъци 
Илиян Илиев от асоциация 
ОЦОСУР. Илиян направи ин-
тересна игра след като под не-
гово ръководство, ние разче-
тохме    отпадъците, които се 
генерират за     една седмица за 
едно българско семейство. По 
този начин се научихме кой 
отпадък може да се рециклира 

или не и какво да направим за 
да намалим отпадъците си.

В петък и събота след обяд 
(16 и 17 юли) имахме БИ-
так-битарт -  един добър при-
мер как се дава втори живот 
на използваните вещи. Децата 
си разменяха стари играчки, 
купуваха, продаваха. И това не 
бе с цел финансова печалба, а 
да изкараме  приятно времето, 
ровейки в щандовете, както и 
стана. Много симпатичен, свеж 
и споделен момент… Имаше 
също занаятчии, които бяха 
изложили бижута и сувенири, 
направени от природни мате-

риали, давайки втори живот на 
нещо, което иначе щеше да се 
изхвърли.

Паралелно, нашият екип, 
съвместно с ОДК,  направихме 

работилница за деца, в която 
малчуганите използваха отпа-
дъци и природни материали.

Ивайло Добрев,  архитект 
урбанист по проекта дойде и 

направи с помощта на добро-
волци от селото градски мебе-
ли за парка на Езерец.

Когато добавим музиката на 
DJ Мари-Жана и DJ Митак, ат-
мосферата беше страхотна!

В неделя (18 юли), от Мор-
ски клуб „Шабла“ направи-
ха демонстрация на децата в  
правенето на морски възли. 
Поради лошото време, лодка-
та не можа да стигне до плажа 
но децата много се впечатлиха. 
Капитанът прояви невероятно 
търпение, и бе изключително  
внимателен към децата и… 
приказката стана чудна!

Х у д о ж н и ч к а т а - г р а -
фик  MOUSE  от Варна също 
допринесе с таланта си за кау-
зата, като изрисува бункера на 
плажа с магически същества,  
морски дух, и свежи дини!

Елен Сабатини,  
читалищен секретар на  
НЧ  „Отец Паисий 1901“  

с. Езерец  

На „БИтак-битарт“-а беше забавно и полезно….

Димитър Нанев от МК „Шабла“ показва на децата как се пра-
вят морски възли.

ПРЕЗ МАСКАТА НА ИВАН МИНЧЕВ
Първата самостоятелна 

изложба на Иван Минчев бе 
през 2017 г., когато той показа 
рисунките си върху стъкло в 

Зеления образователен център 
в Шабла. Две години по-къс-
но, в ресторант „Кибела“ край 
Дуранкулак, на втората му 
експозиция, стъклописите на 
Минчев „оживяха“ и придоби-
ха дълбочина и триизмерност, 
защото Иван умело ги бе ос-
ветил. Тогава морското дъно 
и неговите обитатели „прого-
вориха“ на хората, майстор-
ски пресъздадени от ръката на 
Иван Минчев. 

Последната изложба на 
Иван, под мотото „През мас-
ката на един рак“ бе открита 
в събота, 24 юли т.г., отново в 
Зеления център. Този път твор-
ческият дух на Минчев намери 
пътя си до сърцата на хората, 
изразен от Иван с масло вър-
ху платно. Дали шабленският 
самоук  художник е намерил 
своя похват и стил, като и дали 
той ще развива своите техники, 
само времето ще покаже. Но 
едно е сигурно – уникалното 

цветоусещане на Иван Мин-
чев зашемети посетителите на 
откриването на изложбата в 
събота! Природната дарба за 

„игра с цветовете“ на местния 
творец придава неповторим 
колорит на картините му и 
реакциите на аудиторията (и 
българи, и чужденци) говореха 
красноречиво за това. Немалко 
от изложените платна бяха с 

надпис „Откупено“, други пък 
хората  припознаха като „моята 
картина“ в събота вечерта...

Изложбата бе открита от 
Димитър Франгов, председател 
на шабленския клуб за подво-
ден риболов „Портус Кариа“, 
под знамето на който доско-
ро Иван Минчев защитаваше 
честта на Шабла по родното 
крайбрежие. Франгов подчер-
та, че морето е първата любов 
на Иван, както и че той е човек, 
който го познава „и отгоре, и 
отдолу“. Митко Франгов също 
разкри, че изложбата неслу-
чайно се открива на тази дата - 
20-годишнината, откакто Иван 
е заедно с другата си голяма 
любов – вярната му спътница в 
живота, Валя.

Освен другите картини на 
Иван Минчев– портрети, на-
тюрморти и пейзажи, посе-
тителите на изложбата „при-
познаха“ на нея и свои любими 
кътчета по добруджанското 
крайбрежие – от Каварна до 
Мангалия. А самите почитате-
ли на изкуството на Иван бяха 
много! Едни отстъпваха място 
на други, просто защото из-
ложбената зала в ЗОЦ нямаше 
как да побере наведнъж всич-
ки, желаещи да се насладят на 

експонираните картини. Сред 
посетителите можеха да бъдат 
видяни председателят на ОбС 
Шабла, д-р Йорданка Стоева и 
кметът на Общината – Мариян 
Жечев. Д-р Стоева подари на 
Иван икона на Казанската Све-
та богородица и бутилка вино 

от специална селекция. Слу-
чайно или не, виното бе с мар-
ка „Император“...Иван получи 
и още много подаръци.

Едната причина да не помес-
тим в нашия вестник повече от 
картините на Иван Минчев е, че 
нямаме толкова място. Но има 
и друго -  уникалният колорит 
на платната на Иван не може да 
се разбере от снимки на карти-
ните, а трябва да се види. Там, в 
Зеления център, до 12 август.

Йордан Енев

Картина на Иван Минчев

Събота, след 19:30 ч. в изложбената зала на Зеления център…

Щастлива туристка, която 
току-що е откупила картина 
на Иван Мичев (над тях) пози-
ра за снимка с автора.

Д-р Стоева връчва подаръка 
на Иван
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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

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.

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

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!

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти, 

фрезоване  и цялостна обработка на парцели.

Телефон за контакт: 0884/52-50-80

ДЕТСКИ ОТДЕЛ
на Библиотеката при НЧ „Зора 1894” - гр. Шабла

кани своите читатели
през месец август на

ЛЯТНА ЧИТАЛНЯ
Ще се провеждат:

Час на приказката и забавни игри
Всеки четвъртък от 15.30 часа

За повече информация – Детският отдел на 
библиотеката, или на тел: 05743/40-28

ХРИСТО ЖЕЧЕВ СЛЕД  ИЗБОРИТЕ
Повече от две седмици изминаха от провеждането на по-

следните парламентарни избори. Малко или много е това вре-
ме за анализи и изводи и ако е достатъчно, какви са те? За 
коментар и разсъждения по темата и други, произтичащи от 
нея, дадохме думата на човек, който е известен в Общината 
най-вече като спортен деятел. Работата на Христо Жечев в 
общинските избирателни комисии в годините след 1990-а оста-
ва в сянката на спортните успехи на неговите възпитаници 
по терените и в залите в България в миналото, но той е и со-
циалноангажирана личност, запознат с историята и статис-
тиката човек. Ето и  мислите на говорителя на не една и две 
общински избирателни комисии – Христо Жечев  за читатели-
те на „Изгрев“:

Ще се опитам да анализирам 
резултатите от парламентар-
ните избори, произведени на 4 
април и 11 юли, като ще комен-
тирам фактите, без да вземам 
страна.

Първо, какво се случи в на-
шата община?

На 4 април от имащите по 
списък право на глас  гласопо-
даватели се явиха  1998 човека, 
или 50,37% . От 2009 година до-
сега битката за народната лю-
бов се водеше основно между  
ГЕРБ и БСП. Този път се поя-
ви и трети играч – „Има такъв 
народ“ (ИТН). Очаквано ГЕРБ 
спечели с 532 гласа, следван от 
БСП с 418 гласа и ИТН с 365 
гласа. Интересни са числата, 
получени в града, съотнесе-
ни към тия в съставните села. 
Подреждането по партии е в 
същия ред, като в Шабла, чис-
лата са: 363, 254, 228 гласа. В се-
лата те са: 169, 164, 137 (както се 
вижда, доста близки). Не отбе-
лязвам резултатите на другите 
партии, защото първото трио 
спечели около 70% от общия 
брой гласове.

На 11 юли ГЕРБ отново съ-
бра най-много гласове в общи-
на Шабла – 455 , но този път 
ИТН и БСП си размениха лис-
тата със съотвено – 432 и 360 
гласа. В града този ред се запа-
зи съответно с получените 295, 
250 и 223 гласа (почти братска 
дялба), но в селата нещата се 
обърнаха. Там победи ИТН със 
182 гласа, следвана от ГЕРБ и 
БСП със съответно 160 и 137 
гласа.

Другата разлика, която се 
получи на 11 юли е намалена-
та избирателна активност – от 
1998 тя спадна на 1773 гласопо-
даватели, т.е 225 човека по-мал-
ко, което е около 5% спад.

Важен факт е и това, че ИТН 
получи с 67 гласа повече, а дру-
гите големи играчи намалиха 
гласовете си – ГЕРБ със 77, а 
БСП с 58 гласа.

За мен изненади  и в двата 
проведени избора няма. Както 
споменах по-горе, ГЕРБ очак-
вано победи, защото си има 
твърдо ядро, в което влизат 
назначените от тази партия 
служители, както и техните 
семейства. Никой няма право 
да ги упреква. Както и не може 
да се упрекват гласувалите за 
ИТН. Най-вероятно, това са 
тези, които едва свързват двата 
края, както и тези, чийто деца 
са в чужбина не по своя воля.

По интересно е обаче, това, 
което се получи на национал-
но ниво. Най-забележителната 
разлика се отнася до победите-
ля. Макар и с малко под 16 000 
гласа предимство, лидер стана 
ИТН. Това означава, че за пър-
ви път от 2009 година, победи-
телят е различен от ГЕРБ. Защо 
се случи това? Това, което БСП 
не успя да направи на толко-
ва поредни избори, в крайна 

сметка го постигна една нова 
партия при едва второто си 
явяване.

Във философията има един 
постулат, който гласи така: 
„Количествените натрупвания 
водят до качествени измене-
ния.“ Този закон важи за всич-
ки сфери, включително ив по-
литиката.

България е в челните класа-
ции по смъртност, раждаемост, 
лош здравен статус, бедност, 
ниско заплащане на труда, мал-
ки пенсии, проблемна съдебна 
система, битова престъпност.

Почти няма сфера, в която 
да сме сред водещите страни. 
Да не забравя – по отношение 
на неравенствата (ножицата) 
между бедни и богати, все пак 
сме на 4 място – пред нас са 
Чили, Мексико и Коста Рика…

Нашият народ е търпелив, 
преживял е робства и катакли-
зми, но явно вече не иска да 
живее така и затова, изненад-
ващо за някои избра за лидер 
ИТН. Тази партия на 11 юли 
увеличи гласовете си с почти 93 
хиляди.

За ГЕРБ резултатите не са 
добри, партията загуби почти 
200 хиляди гласа. Това нямаше 
да се случи , ако те бяха органи-
зирали изборите, но за съжале-
ние това направи служебното 
правителство, което ограничи 
до минимум купения вот. За 
пример ще дам най-голямото 
ромско гето, Филиповци, къде-
то на 11 юли са гласували едва 
5% от имащите право на глас.

БСП продължава сериозния 
спад. Тази партия не можа да 
убеди избирателите, че е основ-
на опозиция на ГЕРБ. Затова 
загуби над 114 хиляди гласа. 
Явно трябва да промените 
своите послания.

Друг голям печеливш играч 
от настоящите избори е „Демо-
кратична България“. Чрез агре-
сивна кампания и включване на 
мажоритарни кандидати, те да-
доха много добър резултат – гла-
совете им се увеличиха с над 43 
хиляди. Така изпревариха ДПС.

ДПС също загуби около 44 
хиляди гласа. Положителното 
е това, че те предложиха идеята 
за формирането на експертно 
правителство. Нашите поли-
тици не са узрели обаче за тази 
идея.

„Изправи се БГ“ отново успя 
да прескочи изборната бари-
ера. Положителното, според 
мен, при тях е че предложиха 
служебното правителство да се 
превърне в редовно. Това е въз-
можно обаче, след изчерпване 
на всички други възможности, 
предвидени от Конституцията.

Сега всички си задаваме въ-
проси като – „ще има ли прави-
телство?“, „какви основни по-
литики ще развива то?“, „какъв 
ще е неговия състав?“, „кой ще 
е премиер?“. За да си отговорим 
на тях, трябва да открехнем ня-

кои неудобни истини. Една от 
тях е, че когато малка васална 
държава се включи  към една 
империя, процесът по включ-
ването си има своите законо-
мерности. Не е тайна, че сега 
огромната част от паричните 
потоци на България е в чужди 
ръце. Банките, търговията на 
едро и дребно, водата, златото, 
медта, цимента, рафинериите, 
безалкохолните напитки, ме-
диите. Какво стана с медиите 
на Пеевски, например? Купи ги 
чужда фирма, чийто управител 
е сърбин, а президент е генерал 
Петреъс – бивш шеф на ЦРУ… 
Няколко големи телевизии 
също са чужда собственост , 
„7/8“ на Трифонов е собстве-
ност на американска фирма. 
Миналата седмица стана ясно, 
че и „Овъргаз“ вече 50% е 
собственост на компания от 
щата Тексас. Явна тенденция 
е държавата да се стреми към 
външно управление. Ненапраз-
но преди дни Трифонов е казал 
пред в-к „Монд“, че желае ЕС да 
е единна държава.

Накрая ще се опитам да ана-
лизирам и проблема с „изче-
гъртването“ на ГЕРБ. Според 
мен това е началото на един 
много дълъг и труден процес, 
защото проблемът не е в ГЕРБ, 
а в политическата ни класа. 
Ако си спомняте, в началото 
на т.н. демокрация се нароиха 
около 330 партии и партийки.
На последните избори се явя-
ват 30 партии и коалиции. В 
развитите демокрации има две 
партии – лява и дясна. И при 
нас ще стане така, но моето 
поколение няма да го доживее. 
Смятам, че първата стъпка към 
това ще бъде премахването на 
държавните партийни субси-
дии, но ние с вас не го решава-
ме, решават го партиите.

В първата си пресконферен-
ция, когато представи проекта 
си за правителство, Трифонов 
каза, че министър може да 
бъде човек, владеещ няколко 
езика, завършил престижен за-
паден университет  и доказан 
технократ. Ако тези качества 
бяха достатъчни, кандидатите 
щяха да бъдат много. Трифо-
нов е доказан мениджър, но 
не е политик. В политиката, 
освен посочените от него ка-
чества, трябват и човешки, и 
делови такива. Например, диа-
логичност, тактичност, правна 
култура, умение да говориш, 
културно поведение, доказани 
умения за ръководене на хора. 

В никакъв случай обаче, его 
по-високо от Еверест. В Япо-
ния, например, министър може 
да стане само човек, който има 
20 години стаж в политиката, 
доказал се в своята сфера. Ще 
си позволя да развия накратко 
и една лично моя теза.

Вероятно знаете, че всеки 
щат в САЩ си има собствено 
законодателство. В повечето 
щати има закон, който задъл-
жава родителите, когато детето 
им навърши 5 години, да го за-
ведат за изследване на неговата 
интелигентност. По този начин 
се предотвратява възможност-
та детето да учи специалност, 
която не отговаря на неговите 
заложби. Това е така, защото 
интелектът не е натрупване на 
знания, той е даденост „отгоре“, 
с нея човек се ражда. Психоло-
гията смята, че 80% от инте-
лекта е вроден, другите 20% се 
придобиват. Според психоло-
гията, средният човешки инте-
лект е равен на 100 точки. Кой-
то го няма, няма способностите 
да ръководи хора. При 120 т. 
може да бъдеш учител, препо-
давател, инженер, инженер, ле-
кар, мениджър на средно ниво, 
но за да си министър  или шеф 
на корпорация си трябват ми-
нимум 140 точки. Всички тия 
неща ви ги казвам, за да ви ста-
не ясно моето предложение. А 
то е – да се приеме закон, който 
да задължава всички кандида-
ти за депутати и министри да 
преминават през тест за инте-
лигентност. Тогава нещата ще 
си дойдат на мястото. Естестве-
но, това е една моя мечта, която 
никога няма да се случи…

А сега да стъпим на земя-
та – ще има ли правителство и 
действащ парламент? Най-ве-
роятно да, съдейки от офици-
алните изявлени на лидерите 
на партии в парламента. Един-
ственият проблем тук веро-
ятно ще бъде гигантското его 
на несистемния играч Слави 
Трифонов. Ако не се излъчи 
правителство, не е чак толкова 
страшно. Историята показа, че 
много кризи са преодолими. 
Всички лидерски партии изчез-
ват в небитието – СДС, НДСВ, 
наред е ГЕРБ. Дали ИТН ще 
последва тяхната съдба, бъде-
щето ще покаже. Сега, обаче, 
нашите погледи са вперени в 
избраните от нас и вече закле-
лите се в парламента депутати, 
които искрено желаят ни слу-
жат. Те са на ход.

Христо Жечев
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