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„Има два момента в живота на човек, в които може да бъде щастлив - когато е млад и през лятото.“    
Бриел Марино

 МИСЪЛ НА БРОЯ

ПРОДАВАМ 
ПАРЦЕЛИ В РЕГУЛАЦИЯ В ТЮЛЕНОВО.

Телефон: 0899 53 83 09

КОНЦЕРТ НА ИЛИЯ ЛУКОВ
с участието  

на ДТС „Бърборино“ и МТС „Българка“ при 
НЧ „Зора 1894“ – гр.Шабла.

НА 19 ЮЛИ 2022 ГОДИНА  
ОТ 20.00 ЧАСА  

В ГРАДСКИ ПАРК – ШАБЛА.
Билети на касата на читалището и на място в 

деня на концерта.
Цена на билетите – от 10.00 и 15.00 лв.

ПРЕПОРЪКИ НА 
МИНИСТЕРСТВО НА 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

Във връзка с нарастващия 
брой на случаите на COVID-19 
в страната Министерството на 
здравеопазването призовава:   

Гражданите с оплаквания 
и симптоми, характерни за 
COVID-19 (главоболие, силна 
отпадналост, болки в гърлото, 
хрема, кихане, загуба на апетит 
и др.), следва да се изолират и 
консултират с лекар.

Силно препоръчително е 
носенето на защитни маски за 
лице на закрито и на местата 
със струпване на много хора 
–  обществен транспорт, тър-
говски центрове, магазини, ба-
зари, гари, автобусни спирки и 
т.н.

Спазвайте дистанция на об-
ществените места, по възмож-
ност избягвайте местата, на 
които се струпват много хора 
едновременно.

Мийте ръцете си със сапун 
и вода, а при невъзможност - 

използвайте дезинфектант за 
ръце на спиртна основа.

Инкубационният период 
при варианта Омикрон и не-
говите подварианти е 3-5 дни, 
информират здравните екс-
перти и лекари. При заболя-
ване с COVID-19 най-често се 
регистрират следните симп-
томи: повишена температура, 
кашлица, обща отпадналост, 
болки в мускулите и ставите, 
главоболие, болки в гърлото, 
запушен нос или хрема, гаде-
не или повръщане, диария. В 
по-редки случаи се наблюда-
ват конюнктивит, подуване на 
лимфните възли и сънливост. 
При вариантa Омикрон и него-
вите подварианти се съобщава 
по-често за главоболие, силна 
отпадналост, болки в гърлото, 
хрема, кихане, загуба на апетит 
и нощно изпотяване.

Областна администрация 
Добрич, 5 юли 2022 г.

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА 
МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – 
ГР. ШАБЛА ЧРЕЗ ДОСТАВКА НА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ”

Приключи изпълнението на 
проект „Подобряване на мате-
риалната база на Домашен со-
циален патронаж – гр. Шабла 
чрез доставка на кухненско 
оборудване”, одобрен с Реше-
ние на УС на Фонд „Социална 
закрила“ от 14.02.2022 г.

В изпълнение на дейност-
ите по проекта е закупено и 
монтирано предвиденото в 
проекта кухненско професио-
нално съвременно и енергос-
пестяващо оборудване, чрез 
което да бъдат оптимизирани 
и обновени средата и усло-
вията на работа в Домашен 
социален патронаж - гр. Ша-
бла, а именно: конвектомат 
с капацитет от 7 тави; гот-
варска електрическа печка с 
4 квадратни плочи, електри-
ческа скара;  професионален 
хладилник с фризер; профе-
сионален фризер – тип ракла; 

картофобелачка; крайстенна 
маса с плъзгащи врати и меж-
динен плот; островна работна 
маса с долен нисък плот; край-
стенна работна маса с межди-
нен плот;  крайстенна работна 
маса с долен плот; шкаф за по-
суда с врати и междинни пло-
тове; стенен шкаф с плъзгащи 
се врати и с междинни плото-
ве;  крайстеннна работна маса 
с долен и междинен плот; не-
перфориран стелаж на 4 нива- 
2 бр.; неперфориран стелаж на 
2 нива; неперфориран стелаж 
на 4 нива; крайстенна мивка 
с 2 корита- 2 бр.; кухненска 
крайстенна мивка с 2 корита; 
крайстенна шкаф-мивка с 2 
корита; крайстенна мивка с 3 
корита и професионален душ 
– 6 бр.

Чрез изпълнението на про-
екта са постигнати следните 
ефекти:

-По-добра ефективност при 
приготвянето на храната за 
крайните потребители на ус-
лугите на Домашен социален 
патронаж и обществена тра-
пезария;

- Възможност за намалява-
не разходите, които формират 
себестойността на услугата 
„социален патронаж“ чрез 
минимизиране на разходите 
за потребявана ел. енергия, в 
следствие на което таксата за 
крайните потребители ще за-
пази същата стойност;

- Осигурени по-добри и 
безопасни условия на труд за 
персонала, приготвящ храна-
та за потребителите и на двете 
услуги. Повишаване на репу-
тацията и утвърждаване на 
ДСП – гр. Шабла като привле-
кателно работно място.

-Популяризиране на услуга-
та, чрез модернизация на обо-

рудването;
-Създаване на възможност 

за увеличаване броя на полз-
вателите на услугата, чрез 
увеличаване на капацитета, 
повишаване производител-
ността на персонала, рабо-
тещ в социалния патронаж и 
оптимизиране на работния 
процес;

-Подобрена ефективност, 
която се осигурява от съвре-
менно енергоспестяващо обо-
рудване.

Стойността на Договора 
за съвместна дейност между 
Фонд „Социална закрила“  и 
Община Шабла е на стойност 
46 807,96 лв. с ДДС, от кои-
то финансовият принос на 
ФСЗ е в размер на 36 000 лв., 
а съфинансирането, което се 
осигурява от община Шабла е 
в размер на 23,09 %. 

Изгрев

ЧИТАЛИЩЕ „ИЗГРЕВ 1936“ СЕЛО ТЮЛЕНОВО
ВИ КАНИ НА 

ПЛОЩАД „МОРСКИ“ В СЕЛОТО

ВАЖНО!
Поради заболяване на актьор, предвиденото 
за 12 юли в салона на НЧ „Зора 1894“ Шабла 

представление на спектакъла

„КАФЕ С ПРЕТЕНЦИИ“

СЕ ОТЛАГА ЗА 23 ЮЛИ (СЪБОТА) – В 19:00 ЧАСА
Закупените билети важат без презаверка!

Билети – на касата на читалището. Цена на билета – 10 лв.
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ИЗКУПУВАМ 
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

на високи цени в общини Шабла, Каварна, 
Балчик и Генерал Тошево. Консултация и 

подготовка на документи.
 Телефони: 0579 7 70 11, 0885 838 354

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ „ЛОТОС“ – 2004
КУПУВА

земеделска земя и дворни места в общините 
Шабла, Каварна, Балчик и Генерал Тошево.

Телефон: 0888 90 88 91

ФИРМА „ИДЪН“ ЕООД ШАБЛА
търси да назначи

ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
на постоянен трудов договор.

Телефон: 0888 93 56 52

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ
и отстраняване на течове 

с газопламъчна хидроизолация.
Телефон за контакт: 0888/15-26-48

РЕСТОРАНТ „ЛУНАРА“
(на централния плаж в Шабла)

НАБИРА ПЕРСОНАЛ: 
СЕРВИТЬОРИ
ХИГИЕНИСТИ

за работа в топла кухня
Телефон за контакт: 0888/710-738

КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

„ЖУРНАЛОВИ 2008“ ООД С.КРАПЕЦ
Търси да назначи

ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ  
И СЕРВИТЬОР.

Изгодни условия. Осигурена нощувка.
Телефон: 0886 648 544

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 14.07.2022 г. се навършват  

20 години
без скъпата ни майка и баба

ДИМИТРА ИВАНОВА 
ДРОСНЕВА

(МИТКА) 
починала на 86 години

Винаги ще те носим в сърцата  
си като пример за човечност,

почтеност и обич към хората!
Свеждаме глави пред  
светлата ти памет! 

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 22.07.2022 година

се навършват 3 години от смъртта на

КРАСИМИРА АНГЕЛОВА  ЦВЕТАНОВА
починала на 60 години

На 29.07.2022 година
се навършват

3 години
от смъртта на

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА  
ДРАГАНОВА

починала на 82 години
Винаги ще ви помним

и ще бъдете в сърцата ни!
Дълбок поклон пред 

светлата ви памет!

От роднини, близки и приятели

Студио за красота

„FANTASY“
работи от понеделник 
до събота, с и без 
предварително записване.
За записване на час:
Донка - фризьор, тел.: 0886/22-85-99;
Габриела – маникюр и педикюр, тел.: 0883/37-12-47

Ателието се намира срещу входа на  
банка ДСК в Шабла.

Моля, заповядайте!

Бръснаро-фризьорски салон
„ПРИ ПОЛИ“
  РАБОТИ ЗА ВАС:

от понеделник до петък – от 9:00 до 17:00 ч.
(без обедна почивка)

в събота – от 9:00 до 12:00 ч.

На Градския пазар в Шабла!

Моля, заповядайте!

НАЕМАМ 
ЗЕМЕДЕЛСКА 

ЗЕМЯ ПОД 
АРЕНДА  

на територията на 
община Шабла.

Телефон:
 0885 298 172

ПРОДАВАМ  

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ГАБЪР И ДЪБ (ЦЕПЕНИЦИ)

220 лв./куб. м. 

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

ТЪРСЯ 
КАМЕРИЕРКА  

ЗА КЪЩА ЗА ГОСТИ В С.КРАПЕЦ.
Може и на 4 часа. Добро възнаграждение.

Телефон: 0888 86 99 19

ПРОДАВАМ ЧЕСЪН
Панчо Паскалев, с. Пролез

Телефон за контакт:0876/78-61-52

ОТ РС ПБЗН СЪОБЩАВАТ:
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на насе-

лението“ (РС ПБЗН) - Шабла напомня на юридическите и фи-
зическите лица, извършващи дейности в земеделски земи, че  е 
необходимо: 

1.    Да уведомяват съответ-
ната пожарна служба преди 
започване на жътва в площи 
над 100 дка , съгласно чл.13, 
ал.1, т.2 от Наредба № 8121з-
968/10.12.2014 г. за правилата 
и нормите за пожарна безопас-
ност при извършване на дей-
ности в земеделските земи;

2.    Да парцелират и осигу-
ряват пожарозащитни ивици 
в земеделските земи, засети с 
житни култури, съгласно из-
искванията на чл. 16 от Наред-
ба № 8121з-968/10.12.2014 г. за 
правилата и нормите за пожар-
на безопасност при извършва-
не на дейности в земеделските 
земи;

3.    Да осигуряват земедел-
ската техника и площадките 
за зареждане с леснозапалими 
течности (ЛЗТ) и горими теч-

ности (ГТ) с пожаротехнически 
средства съгласно приложе-
ние № 2 от Наредба № 8121з-
968/10.12.2014 г. за правилата 
и нормите за пожарна безопас-
ност при извършване на дей-
ности в земеделските земи;

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 минималните изисквания 
за знаци и сигнали за безопас-
ност и/или здраве при работа 
(ДВ, бр. 3 от 2009 г.), съгласно 
чл.13, ал.1, т.10 от  Наредба № 
8121з-968/10.12.2014 г. за пра-
вилата и нормите за пожарна 
безопасност при извършване 
на дейности в земеделските 
земи.

НА ВНИМАНИЕТО НА 
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

В периода юли – септември 
2022 г. Национална служба за съ-
вети в земеделието (НССЗ) чрез 
териториалния си областен офис 
(ТОО) Добрич планира да про-
веде изнесени приемни в сгради-
те на кметство с. Крапец и кмет-
ство с. Езерец, община Шабла. 

На срещите земеделските 
стопани ще бъдат консултира-
ни на място, респективно ще 
получат навременна и точна 
информация за възможности-
те, които предлага Програмата 
за развитие на селските райони. 

Дейността е изцяло насо-
чена към младите земеделски 
стопани, на които ще бъде из-
готвено безплатно проектно 

предложение за предстоящия 
прием по подмярка 6.1 „Стар-
това помощ за млади земедел-
ски стопани“.

Срещите ще се проведат по 
следния график:

Кметство с. Крапец – 
26.08.2022 г. – от 10.00 до 12.00 
часа;

Кметство с. Езерец – 
26.08.2022 г. – от 13.00 до 15.00 
часа.

При наличие на посетители 
в приемната, времето ще бъде 
удължавано до пълно обслуж-
ване на присъстващите.

Телефон за контакти:  
0885 848 182 –  

НССЗ - ТОО – Добрич.

 ОБЯВА
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, 
ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл., чл.93, т.2 и чл.94 от НРПУРОИ, 
Решение на Общински съвет - Шабла № 363/ 31.05.2022 г. и 
Заповед № РД-04-324/28.06.2022 г. на Кмета на Общината, 
обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 
терен в регулация, ПИ 24102.501.310 по КК на с.Дуранкулак 
с площ 2548кв.м., за срок от 10 (десет) стопански години. 

Търгът ще се проведе на 21.07.2022 г. (четвъртък) от 09:30 часа 
в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.

Начална тръжна цена – 101.92 лв. с ДДС годишно.

Стойността на документацията е 20.00 лв. (двадесет лева) и се 
заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 20.07.2022 г.

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

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от 
началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства 
и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: 
IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа 
на 20.07.2022 г. 
Оглед на имотите всеки работен ден от 12.07.2022г. до 
20.07.2022г. от 13:00ч. до 16:00ч.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 от 12.07.2022 г. до 17:00 
часа на 20.07.2022 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ В СЛУЖБА 
„ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”, СТАЯ 108 ИЛИ  

НА ТЕЛ. 05743/40-45, ВЪТР.108.

 ОБЯВА
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, 
ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.2 от ЗОС; чл.24, ал.1, чл.93, 
ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински 
съвет гр. Шабла № 359/25.05.2022г. и Заповед № РД-04-
325/28.06.2022г. на Кмета на Общината, обявява публичен 
търг с тайно наддаване за отдаване под наем на заведение 
за обществено хранене състоящо се от самостоятелни 
обекти с идентификатори 83017.502.2280.2.1 със 
ЗП 13.02кв.м., 83017.502.2280.2.2 със ЗП 33.48кв.м. и 
83017.502.2280.3.1 със ЗП 19.84 по КК на гр.Шабла, находящи 
се на Градски пазар - Шабла..  

Търгът ще се проведе на 21.07.2022г. (четвъртък) от 11:00 часа 
в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.

Помещението  се отдава за срок от 5 (пет) години.

Началната тръжна цена е 165.85 (сто шестдесет и пет 0.85) лв. 
с ДДС на месец.

Стойността на тръжната документация е 10.00 (десет) лв. и се 
заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 20.07.2022 г.

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

Оглед на имота всеки работен ден от 12.07.2022г. до 
20.07.2022г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от 
началната тръжна цена на имота и се внася по сметка BG 30 
IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 
АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 20.07.2022г. 

Предложенията за участие в търга се подават в работно време 
в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 12.07.2022г. 
до 17:00 часа на 20.07.2022г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ В СЛУЖБА 
„ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”, СТАЯ 108 ИЛИ  

НА ТЕЛ. 05743/40-45, ВЪТР.108.
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ПОЕТИЧЕН КЪТ

ДЕЦА НА ПЛАЖА
На педя от морето - това безкрайно чудо, 
растеше в небесата пясъчен дворец. 
Играеха деца сред облачета слюда, 
лудуваха омайно сред късчета седеф.

Над кули и мостове, изваяни от пясък, 
Разсипваха се древни, сини ветрове. 
Децата спореха със птичи крясък 
и сякаш махаха на раменете си криле.

През кипналата пяна нахлуваха в морето, 
потапяха пети в безсмъртната вода. 
По мокрите телца струяха цветовете 
от цялото богатство на земната дъга.

И носеха със трепет в нежните си шепи 
кристалите на първи, слънчеви мечти. 
Строяха своя космос голите поети 
за голичките, розови кинозвезди.

И нямаше уплаха, че вълни рушаха 
градения с любов вълшебен свят. 
Децата толкова красиви бяха, 
че почваха да го строят отново пак.

Йордан Кръчмаров, 1981 г.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД

ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

О Б Я В А
Скъпи малки риболовци, приятели на морето!
Каним Ви на риболовно приключение – част от забавления-

та, организирани от МИРГ Шабла-Каварна-Балчик в сътрудни-
чество с фондация „Карон Лимен“, гр. Шабла по инициативата 
„НАШИЯТ ДОМ – МОРЕТО“.

Този ден ще остави във Вас незабравим спомен, защото сме 
се постарали да Ви дадем отговор на много от загадките как 
да бъдете успешни и добри риболовци. Ще получите теоре-
тически и практически съвети как сами да изработвате своите 
риболовни линии за всички видове риболов. 

Набирането на участници ще се извърши в периода 5-15 
юли 2022 г. Записване в Зелен образователен център, тел. 
05743/4200 от 9:00 до 18:00 ч. 

Дата на заниманието: 16 юли 2022 г.
Продължителност: от 8:00 до 10:30 ч. 
Място на провеждане – Зелен образователен център, гр. 

Шабла
Участието Ви завършва с издаване на безплатен рибарски 

билет за деца до 14 години и Сертификат за участие
Родители – каним всички родители, които искат да подкре-

пят малчуганите си в това ново начинание, да се включат в за-
бавата!

Водещ - Майсторът риболовец Емил Тодоров
ОЧАКВАМЕ ВИ!

РАБОТНО ВРЕМЕ НА  
ЗЕЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР 

ШАБЛА
през месеците юли и август:

ПОНЕДЕЛНИК – СЪБОТА: 09:00 – 18:30 ч.
Неделя: почивни дни

ФГ „КАРИЯ“ ОТ ШАБЛА -  СЪС ЗЛАТЕН 
МЕДАЛ В ПОПОВО

Повече от успешно се пред-
стави Фолклорна група „Ка-
рия“ при пенсионерски клуб 
„Надежда“ в Шабла на На-
ционалната фолклорна среща 
„Автентичност и съвремие“, 
провела се на 8, 9 и 10 юли в 
гр. Попово (обл. Търговище). 

Фолклорният фестивал 
впечатли с многобройните 
изпълнители и състави, кои-
то взеха участие в него – за 
трите дни, на три сцени се 
изявяваха групи и певци от 
цяла България. След предста-
вянето си през втория ден от 
програмата ФГ „Кария“ спече-
ли първо място в категорията 
си, шабленските пенсионерки 
се окичиха със златен медал, 
бяха почетени и с диплом. 

Ето какво каза след завръ-
щането на групата от Попово 
нейният ръководител – Вярка 
Стоянова пред „Изгрев“:

„Лято е. Жътвата е в разга-
ра си. Така е в Златна Добру-
джа…В една песен се пее, че 
„…в Добруджа на хляб мири-

ше.“. Този мирис на хляб сим-
волично бе пренесен на „вто-
ра сцена“ в Дома на културата 
в град Попово от нашата фол-
клорна група „Кария“. На сце-
ната ние излязохме с ръкойка 
житни класове и сърп, а щом 
запяхме Галя Асенова (член 
на журито), стана на крака и 
ни аплодира през цялото вре-
ме, докато бяхме на сцената! 
Аплодисменти имаше и от ця-
лата публика! 

На фестивала се явиха 
много групи от различни въз-
расти и от различни региони 
на страната. Най-радостното 
е, че като участници се изя-
виха и много деца – от съв-
сем мънички до по-големи 
ученици. Това показа, че има 
приемственост, че българска-
та народна песен ще се пее, че 
българщината ще се запази и 
ще пребъде! 

След изпълнението си  из-
чакахме да обявят наградите 
и с радост и гордост разбрах-
ме, че сме класирани първи – 

удостоени със златен медал и 
диплом.

Това е награда за положения 
от ФГ „Кария“ труд, за отделе-
ното време, за репетиции. Голя-
ма заслуга за отличието ни има 
и нашият корепетитор – Добри 
Добрев. 

От името на групата изказ-
вам нашата благодарност към 
директора на Дирекция „Хума-
нитарни дейности“ в Община-
та – г-н Тодор Димитров и на 

кмета на Шабла  – г-н Мариян 
Жечев, за осигурения превоз и 
съдейстието.

Благодарим и на организа-
торите на фестивала в Попово 
за перфектната организация 
на събитието. Към председате-
ля на „Съюза на пенсионерите 
2004“ в Шабла – г-жа Мария 
Димитрова, както и на всички, 
които ни помагат – огромна 
благодарност!“

Изгрев

Фолклорна група „Кария“ към пенсионерски клуб „Надежда“ в 
Шабла – на сцената в Попово.

Десислава Петрова: „ЗА ДЕЦАТА В БИБЛИОТЕКАТА, 
ЧЕТЕНЕТО Е ЗАБАВНО И МОДЕРНО ЗАНИМАНИЕ.“

Лятото е сезонът на дългоочакваната от нашите деца ва-
канция, плажа и игрите, но също и времето, което малките 
читатели могат да посветят на хубавите книги – вече далеч 
от задължителните уроци и задачи. А за любителите на до-
брата книга няма сезони и почивка, независимо от тяхната 
възраст…

От миналата година библиотекар в детския отдел на чи-
талищната библиотека в НЧ „Зора 1894“ в Шабла е Десислава 
Петрова. Деси е родена и завършила средното си образование 
в нашия град. След това завършва  специалност „Археология“  
във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”  в гр. Велико Търново.

Ето и нашия разговор с нея:
„Изгрев“ – Здравей, Деси. 

Какви нови заглавия можете 
да предложите през това лято 
на своите малки читатели в 
детския отдел на читалищна-
та библиотека?

Десислава Петрова – Здра-
вейте, ти и читателите на 
„Изгрев“. За най-малките ни 
читатели, предложенията са чу-
десно илюстрованите истории 
на Биатрикс Потър за „Зайчето 
Питър”, катеричката Наткин, 
патицата Джемайма, госпо-
жа Ежка-Таралежка, жабокът 
Джеръми; книжки с отделни 
истории за Пипи Дългото чо-
рапче; забавните и весели случ-
ки на Петсън и котето Финдъс, 
разказани с много чувство за 
хумор от Свен Нордквист; пре-
красната „ парцалена” история 
с два края - „ Слончето, кое-
то искаше да лети” на Лиляна 
Дворянова. Голям интерес има 
и  към други български автори: 
Александра Иванова - „ Про-
сякът и палето”, Диана Дими-
трова -  „История за малката 
вещица”, Цветелина Петрова - 

„ Срещи с вълшебни създания”. 
Но основно се вземат книги от 
списъците със задължителна 
литература, които включват, 
както български, така и чужди 
писатели от световната класи-

ка. Освен заемна литература 
за дома, децата  използват и 
читалнята в детския отдел на 
библиотеката, за да се запозна-
ят с различни енциклопедии, 
атласи, справочници, речници. 
Също така имаме и луксозни 
издания по въпроси, които  ин-
тересуват децата.

 „Изгрев“ – В детския отдел 
на нашата библиотека по тра-
диция комбинирате  четенето 
при най-малките с интересни 
за тях творчески форми. В 
този ред на мисли, какво пред-
виждате през ваканционните 
месеци? 

Десислава Петрова – През 
лятната ваканция  (както и 
досега) малките ни читатели, 
могат  да играят на различни 
настолни и познавателни игри, 
да рисуват и творят според ин-
тересите и възможностите си. 

Целта на тези занимания е да се 
привлекат децата трайно в биб-
лиотеката и да се изгради у тях 
едно положително отношение 
към книгата и четенето, като 
към нещо забавно и модерно.

През летните месеци по 
традиция е предвидена лятна 
читалня за децата. Тези зани-
мания са общо 6 на брой и са 
съответно през юли - на 5, 11 и 
28-и, а през август са на 12, 26 и 
31 числа от месеца. Часът в кой-
то започват  е от 10:00. Предва-
рително записване няма. Всяка 
такава среща ще е с различна 
тематика.

„Изгрев“ – В предварител-
ния ни разговор стана дума за 
прекрасната инициатива на 
детския отдел „Детско кино“. 
Ще разкриеш ли повече за на-
шите читатели?

Десислава Петрова – В 
стремежа си да разнообразим 
заниманията, които предлага-

ме възникна и идеята за Дет-
ското кино, в което да се про-
жектират филми с адаптирани  
по тях  български книги. До 
момента са прожектирани два 
епизода от мини сериала „ Вой-
ната на таралежите” и филма „ 
С деца на море” по сценариите 
на братя Мормареви. 

През юни започнахме да из-
лъчваме филмите всеки втор-
ник и петък, но когато започна 
лятната ваканция, по обясними 
причини интересът поспадна. 
По поводи и при проявено же-
лание от малките ни читатели 
имаме готовност да ги зарадваме 
с филми. Например, по случай 
145-ата годишнина от рожде-
нието на Елин Пелин, миналия 
петък (на 8 юли) децата имаха 
възможност да гледат филма „ 
Ян Бибиян” по мотиви от кни-
гата „ Ян Бибиян - невероятни 
приключения на едно хлапе”. 

„Изгрев“ – Какво ще поже-
лаеш на вашите малки читате-
ли, пък и на всички шабленци 

Десислава Петрова – От 
страниците на „Изгрев“ бих по-
желала на децата много щаст-
ливи летни мигове, а на тях и 

техните родители – мир, здраве 
и по често да поглеждат към 
света през прозореца, който им 
отварят книгите.

„Изгрев“ – Благодаря ти за 
този разговор.

Десислава Петрова – И аз 
ти благодаря за интереса.

Разговаря Йордан Енев

Децата рисуват и творят в ремонтирания и обновен през 
март т.г. детски отдел на читалищната библиотека в Шабла.

Десислава Петрова дава книга на един от редовните читатели 
– 9-годишният Петко Франгов.
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РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ 
ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ, ДО И ПРЕМИНАВАЩИ 

ПРЕЗ АВТОСПИРКА ШАБЛА
Каварна – Шабла – 7:30 ч. – ежедневно, без събота и неделя 
(междинни спирки – Хаджи Димитър, Поручик Чунчево, Горун)
Шабла – Добрич -  8:30 ч.; 16:00 ч. – ежедневно, без събота и 
неделя (междинни спирки – Горун, Поручик Чунчево, Хаджи 
Димитър, автогара Каварна,  Соколово, Сенокос)
Добрич – Шабла -  13:00 ч.; 18:30 ч. – ежедневно, без събота и 
неделя (междинни спирки – Сенокос, Соколово, автогара Балчик, 
автогара Каварна, Хаджи  Димитър, Поручик Чунчево, Горун)
Шабла – Варна – 9:00 ч.; 12:20 ч.; 16:15 ч.; 17:00 ч. – ежедневно; 
13:54 ч. – само събота и неделя (междинни спирки – Горун, 
Поручик Чунчево, Хаджи Димитър, Каварна, Балчик)
Варна – Шабла – 8:15 ч. – само събота и неделя; 8:50 ч.; 12:30 
ч.; 15:00 ч.; 18:40 ч. – ежедневно (междинни спирки – Балчик, 
Каварна, Хаджи Димитър, Поручик Чунчево, Горун)
Шабла – Граничар – 10:16 ч. (само в събота и неделя) (междинни 
спирки – Езерец, Крапец,  Дуранкулак)
Граничар – Варна – 13:00 ч. (само в събота и неделя) (междинни 
спирки - Дуранкулак, Крапец, Езерец,  Шабла,  Каварна,  Балчик)
Шабла – Граничар – 6:50 ч. (само в работни дни) (междинни 
спирки – Ваклино, Смин, Черноморци, Захари Стояново)
Граничар – Шабла – 7:20 ч. (само в работни дни) (междинни 
спирки – Дуранкулак, Ваклино, разклона на с. Крапец)
Шабла – Граничар – 17:00 ч. (само в работни дни) (междинни 
спирки – Езерец, Крапец, Ваклино, Смин, Черноморци, Захари 
Стояново)
Граничар – Шабла – 17:30 ч. (само в работни дни) (междинни 
спирки – Дуранкулак, Ваклино, Крапец, Езерец)
Билети се закупуват от шофьорите на автобусите.

ВАЖНО!
Фирма „Юнион Ивкони“ 

СЪОБЩАВА, ЧЕ ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВА 
ЛИНИЯТА ШАБЛА – СОФИЯ И ОБРАТНО.
Автобусът по същата линия тръгва от Каварна в 9.30 часа.

Билети могат да се закупят и  
в офиса на „Юнион Ивкони“ в Шабла.

Телефон за информация: 0879 356 055 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 
ЗЕЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ЮЛИ-АВГУСТ 2022
К О Г А К А К В О К А К 

14.7.2022
от 17:30

Представяне на книга „Тревожността: 
Причини, смисъл, разрешаване“

Как съвременният човек да изгради своя ценностна система като възмож-
ност за самосъхранение, способност да постига професионално удовлет-
ворение и самосъзнание за реално самочувствие. Среща-разговор с д-р 
Огнян Димов - психолог, философ, теолог. 

16.7.2022
от 8:30 до 
10:30

Риболов за деца - сутрешен блок забавле-
ния в рамките на празника „Нашият дом 
- морето“. Организатор МИРГ Шабла-Кава-
рна-Балчик 

Как да бъдем добри риболовци? Тази тайна ще ни разкрие майсторът-ри-
боловец Емил Тодоров. Всеки записал се участник ще има 2 часа да се 
научи на всичко необходимо, за да добие умения за успешен риболов и 
да ги приложи незабавно. 

21.7.2022
от 18:00

Театър в двора на ЗОЦ Учебен театър към НБУ, София представя постановката „Тошко Африкан-
ски“

01.8.2022
от 17:30

Изложба „Местни таланти - Шабла 2022“ Изложба с творби на местни творци

03.8.2022
от 18:00

Концерт на струнно трио от Великобри-
тания

В рамките на Фестивал за старинна музика „Страваганца“, организатор Сдру-
жение Лаборатория за изкуство и култура под патронажа на община Шабла

05.8.2022
от 18:00

Концерт на млади оперни певци - студен-
ти на проф. Николай Моцов

06.8.2022
от 18:00

Концерт флейта - майсторския клас по 
флейта на Явор Желев

07.8.2022
от 11:00

Джаз за деца - известни музиканти 
представят своя инструмент на деца. Тази 
година инструментът е тромпет!

2-ри ден от „Джаз край морето“ с организатор Павлета Проданова 

12.8.2022
от 18:00

Концерт класическа китара – майсторски 
клас на д-р Столина Добрева

Заключителен концерт. Фестивал за старинна музика „Страваганца“

„МЛАД АРХЕОЛОГ“ В ЕЗЕРЕЦ
На 8 юли петък, Народно 

читалище „ Отец Паисий 1901“ 
с. Езерец организира за децата 

от селото и летните гостенчета 
от други места, показно зани-
мание по археология. В двора 

на читалището, малките после-
дователи на Индиана Джоунс 
бяха запознати с работата на 
истинския археолог „на терен“, 
с четки и моливи те разкопаха 
учебните „останки“. Младите 
ентусиасти бяха запознати от 
библиотекаря в детския отдел 
на читалищната библиотека в 
Шабла Десислава Петрова (ар-
хеолог по образование), как 
археолозите разполагат „план 
квадратната схема“ и колко 
важна е тя в работата на ис-
тинския археолог. Децата „от-
криваха“ керамични и метални 
фрагменти, и животински фо-
сили.

Читалищният секретар на 
НЧ „Отец Паисий 1901“ – Елен 
Сабатини разказа на малките 
ентусиасти за разкопките на 
Големия остров на Дуранку-

лашкото езеро и на крепостта 
Кария край фара Шабла.

Децата се потопиха в инте-
ресния свят на археологията и 
прекараха незабравимо своя 
следобед.

Изгрев

Младите археолози усилено 
търсят останки от древни 
цивилизации…

Деси Петрова нагледно обяснява на децата  за „план-квадрат-
ната схема“

ЗДРАВИ И КРАСИВИ 
На 9 юли 2022 година, Зеле-

ния образователен център по-
кани жители и гости на града 
на среща с Инеса Попова – лек-
тор с 20 годишен опит в прила-
гането на биотехнологичните 
добавки на китайската корпо-
рация „Тиенс“.

Антилипиден чай – тази 
„вълшебна” напитка имаха 
възможността да опитат при-
състващите на срещата. Чаят е 
„вълшебен”, защото той възста-
нови първоначалното състоя-
ние на ориз, който беше залят 
с йод. Резултатът – почернели и 
свити оризови зърна. След при-
баваянето на вода  оризът леко 
се изми, но след антилипидния 
чай, той стана отново бял. Ня-
колко продукта с калций, така 
необходим за малки и големи 
предлагат от „Тиенс“. Липсата 
на калций  води до остеопороза 
– „чумата на века”.

Г-жа Попова обясни, че ки-
тайците наблягат на профилак-
тиката, за да не се разболяват и 
тогава да е нужно лечение. Дру-
го важно правило – пиенето на 
много вода, спомена Попова. 
Килограмите на човек разде-
лени на 20 – това е формулата, 
с която ще пресметнем колко 
литра вода ни е необходима на 
ден.

Друг мит свързан с мазните 

животински храни също беше 
разбит на пух и прах, че слани-
ната е вредна. Напротив „яжте 
сланина, тя има селен”  - под-
черта г-жа Попова.

От „Тиенс“ предлагат и ко-
зметични продукти за нежна-
та половина на човечеството. 
Тук подчертаваме, че за да из-
глеждаме на външен вид добре, 
трябва да сме се погрижили 
вътрешно за очистване от от-
ровите.

Продуктите на „Тиенс“ мо-
гат да бъдат закупени след ре-
гистрация в сайта.

Йорданка Радушева

Един от опитите, които Ине-
са Попова направи пред ауди-
торията с ориз и антилипи-
ден чай.

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО 
ПО ВЕТРОХОДСТВО

Представителният отбор по 
ветроходство на МК „Шабла“, 
взе участие в Държавното пър-
венство по ветроходство за ки-
лови яхти в клас „Конрад 25 Р“. 

Шампионатът се проведе от 
7 до10 юли 2022 г.  в акватория-
та на Варненския залив. 

В тридневната надпревара 
стартираха екипажи от Бургас, 
Варна и Шабла. Екипажът на 
МК „Шабла“ се класира на 6-то 

място. Шампионът и негови-
те подгласници   в популярния 
„One Design“ ветроходен клас 
бяха наградени от президен-
та на Българска федерация по 
ветроходство (БФВ) - Росен 
Марангозов. Организатор на 
проявата бe БФВ, домакини – 
Ветроходен клуб „Синева“ и 
яхт клуб „Капитан Георги Геор-
гиев – Порт Варна“.

Изгрев

ЕЖЕДНЕВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ  
ОТ ШАБЛА ДО СЕЛИЩНО ОБРАЗУВАНИЕ „ КЪМПИНГ ДОБРУДЖА“, 

както следва:

Шабла – СО „Къмпинг Добруджа“
9:00 ч.; 10:00 ч.; 12:00 ч.; 13:00 ч.; 15:00 ч.; 18:00 ч.

СО „Къмпинг Добруджа“ – Шабла
9:30 ч.; 10:30 ч.; 12:30 ч.; 13:30 ч.; 15:30 ч.; 18:30 ч.

Билети се закупуват от автобуса. Цена 2.00 лв.


