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ПРЕГЛЕДИ
ПРИ Д-Р ХРИСТОЗОВ

кардиолог

30 август  (вторник), 11:00 часа - Шабла

„Фаровете не обикалят из целия остров, търсейки лодки, които да спасят; те просто стоят и блестят.“ 
Ан Ламот

 МИСЪЛ НА БРОЯ

ОБЯВА
Военно окръжие II степен – Добрич  Ви 

информира, че са обявени вакантни длъжности 
за лица, завършили граждански, средни и висши 

училища в страната и в чужбина за военни 
формирования на Военноморски сили.

Свободните длъжности са обявени в градовете: 
Шабла, Балчик, Варна, Бургас и нос „Калиакра“.
Срок  за подаване на документите: 07.09.2022г.
За повече информация може да се обръщате  

в Общинска администрация Шабла, 

на телефон 05743/50 37
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ – МЛ. ЕКСПЕРТ 
„КС И ОМП“ В ОБА, СТАЯ 308 И ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II 

СТЕПЕН – ДОБРИЧ – ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА 058/664 764.  

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ШАБЛА
И

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС

КАНЯТ
всички деца

на голямото лятно
МИМО ШОУ
което ще се проведе на  

26 август (петък) от 17,30 часа
пред сцената в Градския парк 

 
В програмата:

* Музикален аниматор
* Фокуси „Марсиано“
* Хула-хоп Вени (жонглиране)
* Клоунът-готвач Мимо
* Игри за деца

Очакват ви забавления и сладки изненади  
за всички!

А НИЕ ОЧАКВАМЕ ВАС!

 ПОКАНА
ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ ГРАД ШАБЛА – Д-Р ЙОРДАНКА 

СТОЕВА
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, 
отправя покана към жителите на общината, представителите 

на бизнеса, ръководителите на бюджетни звена, 
неправителствените организации и цялата общественост за 

участие в 
Публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на  

бюджета на Община Шабла за 2021 година
Публичното обсъждане ще се проведе на 23.08.2022 година 

(вторник) от 14:00 часа в Пленарна зала на Община Шабла  на  
II  етаж – гр. Шабла, ул. „Равно поле” №35.

Материалите за отчетът за изпълнението на бюджета на 
Община Шабла за 2021 година са  публикувани на интернет 

страницата на Общината: www.shabla.bg

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 

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.

НА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ СЕ 
ОТКРИ РЕНОВИРАНИЯТ ФАР ШАБЛА

На 18 август 2022 година 
на фар Шабла се чества Меж-
дународният ден на морските 
фарове. 

Капитан I ранг Венцеслав 
Николов – началник на Хидро-
графска служба, откри търже-
ството.

В приветствието си той бла-
годари на хората, с които е ра-
ботил през годините и на свои-
те командири.

„Фарът на н. Шабла е 
най-старият, най-хубавият и 
най-високият. Той е необходим 
за моряците, за преминаващи-
те плавателни съдове, защото 
ги ориентира с пробляскваща-

та си на всеки 20 секунди бяла 
светлина“. В служба на Шаблен-
ския фар един човек отдава 42 
години от житейския си път – 
познатият на всички Иван Ха-
джииванов. 

Капитан I ранг Николов 
отправи своите пожелания за 
здраве към присъстващия до-
айен на фаропазачите и под-
черта, че трябва да е спокоен, 
защото има достойна смяна, 
която работи на съоръжение-
то. Това са хората, които бдят 
за безопасността на моряци-
те, управляващи плавателните 
съдове, като така осигуряват и 
спокойствието на техните се-
мейства. 

Трикольорната лента пре-
рязаха сто и една годишният 
Иван Хаджииванов заедно с 
контраадмирал Кирил Михай-
лов – командир на ВМС и капи-
тан I ранг Венцеслав Николов.

Капитан I ранг Николов 
награди с грамота Донко Енев 
– помощник-началник по ло-
гистиката на Хидрографска 
служба и фаропазачите – Наню 
Нанев, Димчо Димитров, Ни-
колай Николов от Шабла, Ди-
митър Андонов от Варна, Ди-

митър Димитров от Каварна и 
Стефан Николов от фар Емона.

Последва ритуал по осве-
щаване на фара от отец Павел 
Максимов.

„На това историческо място 
наша е отговорността да съхра-
няваме фара и трябва с чувство 

на дълг да извършваме тази 
служба.“ – каза след това отец 
Павел.

По заповеди на Министъра 
на отбраната и командира на 
ВМС поради навършване на 
пределна възраст и преминава-
не в запаса от длъжност е осво-
боден капитан I ранг Венцеслав 
Николов, а длъжността прие 
капитан II ранг Атанас Дими-
тров – заместник - началник на 
военно формирование 26870 - 
Варна. 

Заповедите прочете капитан 
I ранг Стефан Стефанов – на-
чалник - отдел „Личен състав“ 
към ВМС.

Контраадмирал Кирил Ми-
хайлов благодари на капитан I 
ранг Венцеслав Николов, като 
изтъкна, че в годините на служ-
ба той се е стремял да работи 
тихо и систематизирано.

Церемонията води капи-
тан III ранг Милена Драгано-

ва. Сред присъстващите бяха 
областният управител Здравко 
Здравков, заместник-кметовете 
на община Шабла - Петър Ата-
насов и Цветелин Йорданов.

Около фара и във фаровата 
кула подредени фотоси илюс-
трираха моменти от историята 
на морското съоръжение.

В следобедните часове се 
даде възможност на желаещи-
те посетители да се запознаят с 
Шабленския фар, както и да го 
разгледат и вътре.

Бел.ред: Снимки: Илиян 
Христакиев

Йорданка Радушева

Отляво надясно:Наню Нанев, Иван Хаджииванов, Донко Енев и 
дъщерята на дядо Иван в двора на фара преди церемонията.

Отец Павел освети реновирания фар.

Контраадмирал Кирил Михайлов (вдясно), капитан II ранг Ата-
нас Димитров и капитан I ранг Венцеслав Николов (вляво на 
снимката)

http://www.shabla.bg
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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

„НИМИ ТРАНС“ ООД ШАБЛА 
НАЕМА И ОБРАБОТВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 

на територията на община Шабла.

Телефон: 0883 44 07 21

КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ПРОДАВАМ 
ПАРЦЕЛИ В РЕГУЛАЦИЯ В ТЮЛЕНОВО.

Телефон: 0899 53 83 09

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:

Телефон: 0886/22-85-99

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 28 август 2022 година  

се навършват
6 месеца от смъртта 

на нашия съпруг, баща и дядо

АТАНАС ЛЕОНДИЕВ 
СТОЯНОВ

починал на 92 години

С невероятните си доброто и човеч-
ност,

ти ежедневно ни даряваше радост, 
щастие и любов.

Никога няма да те забравим!
Почивай в мир!

От семейството

ПРОДАВАМ

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ГАБЪР И ДЪБ (ЦЕПЕНИЦИ) 

200 лв./куб. м. 
Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ
и отстраняване на течове 

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

НАЕМАМ 
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ПОД АРЕНДА НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШАБЛА.

Телефон: 0885 298 172

О Б Я В А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, ал.1 
от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и 
чл.97, ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 380/28.06.2022  г. на Об-
щински съвет гр.Шабла и Заповед № РД-04-417/10.08.2022 г. на 
Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване 
за продажба на следния имот – частна общинска собственост:

Решение на
Общински

съвет  
гр.Шабла

Имот
Местона
хожде-

ние
(населе-

но място)

площ
кв.м

Начална
тръжна

цена (лева) 
без ДДС

Депозитна
вноска
(лева)

380/
28.06.2022

ПИ 
27108.48.81

с.Езерец 1 949 53 062,00 10 612,40

Търгът   ще  се проведе на 01.09.2022 г. (четвъртък) от 10:30 
часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Ша-
бла.

Стойността на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) 
лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа на 
30.08.2022 г.

Получаването на тръжната документация става в стая 106 
на Общината от 22.08.2022 г. до 16:00 часа на 30.08.2022 г., след 
представяне на документ за закупуване.

Оглед на имота всеки работен ден от 22.08.2022 г. до 30.08.2022 
г. от 13:00 до 16:00 часа.

Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената на-
чална тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 3300 
207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” 
АД до 16:00 часа на 30.08.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 30.08.2022 г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собстве-
ност”, стая 108 или на 

 тел.05743/40-45, вътр.108.

О Б Я В А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, ал.1 

от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и 
чл.97, ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 353/31.05.2022  г. на Об-
щински съвет гр.Шабла и Заповед № РД-04-418/10.08.2022 г. на 
Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване 
за продажба на следния имот – частна общинска собственост :

Решение 
на

Общински
съвет  

гр.Шабла

Имот
Местона
хожде-

ние
(населе-

но място)

площ
кв.м

Начална
тръжна

цена 
(лева) без 

ДДС

Депозит 
на

вноска
(лева)

353/ 
31.05.2022

ПИ 83017.504.58
УПИ IХ, кв.120

гр.Шабла 654 16 293,00 3 258,60

  
Търгът   ще  се проведе на 01.09.2022 г. (четвъртък) от 11:00 

часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.
Стойността на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) 

лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа на 
30.08.2022 г.

Получаването на тръжната документация става в стая 106 
на Общината от 22.08.2022 г. до 16:00 часа на 30.08.2022 г., след 
представяне на документ за закупуване.

  Оглед на имота всеки работен ден от 22.08.2022 г. до 
30.08.2022 г. от 13:00 до 16:00 часа.

  Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената 
начална тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 
3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ 
БАНК” АД до 16:00 часа на 30.08.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 30.08.2022 г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собстве-
ност”, стая 108 или на 

 тел.05743/40-45, вътр.108. 

ФИРМА 

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ
ШОФЬОРИ

Телефон: 0888 485 144

ВНИМАНИЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ – 
КАЛАМИТЕТ НА ЛИВАДНА ПЕПЕРУДА 

Каламитет на ливадна пепе-
руда Loxostege sticticalis е обя-
вен на територията на Бълга-
рия. Пеперудата се намножава 
масово и напада слънчогледа 
и други култури върху големи 
площи в Добричка област. В 
резултат на високите темпера-
тури сроковете за преминаване 
от една фаза в друга на неприя-
теля са съкратени. 

В тази връзка Областна ди-
рекция по безопасност на хра-
ните – Добрич изпрати сигнал, 
а Областния управител на об-
ласт Добрич писмо, до кмето-
вете на общини в областта, с 
указания за успешното извеж-
дане на борбата с неприятеля 
и опазване на произведената 
продукция от земеделците. 

Разпространението на на-
секомото е в стадий трето по-
коление, което крие сериозни 
опасности от унищожаване на 
растенията. Проблемът е разиск-
ван и на държавно ниво и в тази 
връзка има издадена заповед на 
Министерство на земеделието и 
Министерство на околната сре-
да и водите, с която се указват 
точните продукти за третира-
не – препарата СУМИ АЛФА 
5 ЕК /СУМИЦИДИН 5 ЕК/ 
ОАЗИС 5 ЕК, с активно веще-
ство ЕСФЕНВАЛЕРАТ, както и 
биологични продукти за расти-
телна защита на база BACILLUS 
THURINGENSIS: ДИПЕЛ ДФ, 
ДИПЕЛ 2Х, РАПАКС, РАПАКС 
– АS И ФОРЕЙ 48 Б.

Масова поява на Loxostege 
sticticalis от трето поколение е 

регистрирана на 02.08.2022 г. 
Пеперудите приемат нектар от 
различни цъфтящи растения, 
за да узреят полово. Активни 
са както през деня, така и през 
нощта, но масовият им летеж е 
около 23-24 часа. Привличат се 
от светлина и хранителни ат-
рактанти (ферментиращи теч-
ности). Оптималната темпера-
тура за летежа и копулацията е 
20-25ºС. Един женски индивид 
снася от 40 до 600 яйца на гру-
пи по 2-20 от долната страна на 
листата. Яйцеснасянето е след 
залез слънце и през нощта, при 
температура на въздуха не по-
ниска от 18ºС, ембрионалното 
развитие е от 3 до 9 дни.

Възрастните гъсеници често 
сменят растенията, след като 
унищожат листата в дадена 
местност, преминават значи-
телни разстояния с помощта на 
въздушни течения, като про-
дължават да унищожават расти-
телността по пътя си. Младите 
гъсеници се развиват по-често 
по плевелната растителност, а 
по-възрастните по културните 
видове. 

Гъсениците от трето поко-
ление са най-многобройни и 
причиняват най-големи загуби.

Препоръчва се земеделски-
те производители да обследват 
площите с пролетни култури, 
като се обърне особено внима-
ние на късните посеви. Към на-
стоящия момент най-уязвими 
са люцерновите посеви, дини-
те, пъпешите и зеленчуковите 
култури.

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАВА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
На 16 август 2022 година 

се проведе извънредно засе-
дание на Общинския съвет, 
на което присъстваха 9 от 11 
общински съветници. Поради 
отсъствие на председателя д-р 
Йорданка Стоева, общински-
ят съветник Живко Спасов ще 
поеме нейните функции.

Съветниците взеха реше-
ние да се поправи допусната 
очевидна фактическа грешка 
при посочване на средства-
та, необходими за собствен 
финансов принос.Грешката е 
допусната на проведено засе-
дание на Общинския съвет на 
22.03.2022 година във връзка 

с проект на община Шабла 
„Рибарско селище-с.Крапец – 
Етап I” по мярка на Местната 
инициативна рибарска група.

Сумата  „55  117,43 лв 
без ДДС“ да се коригира на 
„58 117, 43 лв. без ДДС“. 

В останалата си част реше-
нието остава непроменено.

На заседанието бе даде-
но съгласие да се предостави 
безвъзмездно за управление  
част от имот – публична об-
щинска собственост с площ 
35 кв.м. на „Общинска фонда-
ция „Карон Лимен““, намиращ 
се на ул.“Равно поле“ №57А в 
сградата на Зеления образо-

вателен център. Правото на 
управление ще бъде за срок от 
10 години.

В помещението ще бъде 
разположено оборудване, 
което управлява системата 
за измерване на метеороло-
гичните условия, системата 
за виденаблюдение и интер-
нет платформата, както и за 
упражняване на основна и 
стопанска дейност на друже-
ството.

Съветниците одобриха да 
се сключи споразумение за 
сътрудничество с Общинска 
фондация „Карон Лимен“, 
според което да разположи 

оборудване върху общински 
имоти и сгради отново за срок 
от 10 години във връзка с 
проект „Повишаване инфор-
мираността и подобряване на 
сигурността и безопасността 
на рибарите в община Шабла“.

На предвидените места – на 
поземлен имот в с.Тюленово и 
на сгради в селата Дуранку-
лак, Крапец и СО“Кария“ ще 
бъде поставена стойка с метео 
станция и видеокамера, които 
са съставна част от системата 
за измерване на метеороло-
гичните условия и системата 
за видеонаблюдение.

Изгрев

ПОДКРЕПА ОТ 300 ЛВ.  
ЗА СЕМЕЙСТВА  
С ДЕЦА В I И VIII КЛАС 

Семействата на деца, запи-
сани в I и в VIII клас, могат да 
кандидатстват за еднократната 
целева помощ от 300 лева до 15 
октомври т.г.. Средствата ще се 
отпускат без изискване към ро-
дителите за доходен критерии, 
съобщават от Социалното ми-
нистерство.

Формулярите за кандидат-
стване са публикувани в сай-
та на  Агенцията за социално 
подпомагане  и във всички те-
риториални дирекции на аген-
цията.

За първи път през 2021/2022 
учебна година държавата реши 
помощите да се плащат и на 
записани в училище осмоклас-
ници освен на първокласни-
ци, като бе премахнат и подо-
ходният критерий, за да могат 
родителите да закупят учебни 
помагала и необходимото за 
децата.

Важно: Родителите трябва 

да се сдобият с бележка, че де-
тето е записано в I или в VIII 
клас, която да предоставят, за 
да бъде извършено плащането 
по-бързо.

За първия учебен срок се 
превежда половината от сумата 
(150 лева), а втората – до един 
месец след началото на втория 
учебен срок, но само ако дете-
то продължава да посещават 
училище. В противен случай 
родителите връщат получената 
сума. Средствата се връщат на 
държавата и ако ученикът в I 
или в VIII клас натрупа повече 
от пет неизвинени отсъствия, 
коментира заместник-социал-
ният министър Надя Клисур-
ска пред БНР:

Заявленията за отпускане на 
помощите се подават в дирек-
циите социално подпомагане 
по настоящ адрес, както и по 
електронен път.

Про нюз Добрич
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10-ТОТО ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ
НА ФЕСТИВАЛА НА ХВЪРЧИЛАТА – ШАБЛА 2022

П Р О Г Р А М А
02 септември (петък)
ПРЕДФЕСТИВАЛНА ПОДГОТОВКА
Място: Зелен образователен център, гр. Шабла
от 16:00 ч. – Работилница за хвърчила под 
ръководството на Ferruh Baysu от „Marti/Seagull Kite 
Club”, Турция. Всеки желаещ ще може безплатно да си 
изработи свое хвърчило.
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
от 18.00 часа ще бъде официално открито юбилейното 
X-то издание на Фестивала на хвърчилата – Шабла 
2022. След кратките приветствени слова от името 
на организаторите на Фестивала, Ви каним на изложба 
вернисаж „Посока Север“ с фотографиите на Жулиета 
Найденова.

03 септември (събота)
ДЕН ПЪРВИ ФЕСТИВАЛЕН
от 10:00 ч. до мръкване
Място: Местността «Малкото море» южно от Фара 
на нос Шабла
10:30-12:00 Изпълнения на детски танцови и музикални 
състави и артистични формации
11:00-12:00 Организирана екскурзия с местен водач – 
разходка покрай скалните феномени на с. Тюленово
12:00 Юбилейно дефиле „На баба ти хвърчилото“ 
След 15:00 Изпълнения на рок бандите:

• ДОШО Бенд
• „Добрич Джаз Бенд“
• „ФАРА Бенд“

04 септември (неделя)
ДЕН ВТОРИ ФЕСТИВАЛЕН
Начало: 10:00 ч. до мръкване
Място: Местността «Малкото море» южно от Фара 
на нос Шабла
DJ Краси ще оглася простора на местността „Малкото 
море“ с яка музика

ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ И НА ДВАТА 
ФЕСТИВАЛНИ ДНИ: 
• Свободно пускане и демонстрации на хвърчила. 

Гостуват ни демонстратори на артистични мо-
дели хвърчила от Австрия, Англия, Нидерландия, 
Германия, Естония, Гърция, Турция, ЮАР, Индия и 
България

• Деца и възрастни ще пускат ръчно направени или 
закупени хвърчила по ширналите се край морето 
поляни

СЪПЪТСТВАЩИ СЪБИТИЯ:
• Работилници и арт ателиета за малчуганите
• Щандове с разнообразни арт сувенири
• Места за похапване и пийване

Щанд на Зелен образователен център ще осигурява 
организацията и ще предоставя информационни 
материали;

Много музика, танци и добро настроение! 
… лекокрил, попътен вятър, слънце и море! 

ПОЕТИЧЕН КЪТ
Четири дни преди 27 август, когато Шабла чества обявява-

нето си за град, Ви представяме две произведения от шаблен-
ските поети Георги Давидов и Стефан Жечев.

ШАБЛЕНСКИЯТ ФАР
Кога си построен - аналите не знаят.
Което значи, че отпреди тях те има…
Началото - мъгла. Недопустимост - краят.
То рифовете, по начало, са незрими.
Какво, че твоята скала е вечно зрима?!-
Когато контрабандно се пренася стока,
под спуснатите ти клепачи изход има,
но нямаш право да ги вдигнеш - най- висок си!...

Из „Пилигрим“ на Георги Давидов

ШАБЛА
От тук започва своя път денят
на моята родина, тук, където
тракийските могили все мълчат
и толкова широко е полето.

Тук, дето всяка бучка черна пръст
прабългарските тежки стъпки помни,
тук дето в битките за чест и кръст
са паднали във бран стотици войни.

Тук, дето златното зърно кълни
от черна селска пот и кръв пролята,
че във онез бунтовни юнски дни
умираха дедите ни в житата.

На тази пръст израстна моят град
и топлата му кръв е в мене влята.
През мене твойте пътища вървят
мой малък град, поникнал в равнината.

Из „На брега“ на Стефан Жечев, 1979 година

С Указ № 828 от 27 август 1969 г. Пре-
зидиумът на Народното събрание поста-
новява и „признава селището от градски 
тип Шабла, Толбухински окръг за град”. 
Основание е чл. 35, т. 19 от Конституцията 
на Народна република България и чл. 6 от 
Закона за народните съвети. Подписът е на 
председателя Георги Трайков.

От 2019 година, когато чествахме 50-та 

годишнина от обявяването на Шабла за 
град до наши дни: официално бе открит 
Спортният комплекс в града за юбилея, 
бе реновирана ДГ „Дора Габе“ Шабла и 
фара на нос Шабла (за който разказваме на 
стр.1), бяха асфалтирани улици в града и 
селата, подменени водопроводи.

Честит празник на всички, които носят 
Шабла в сърцето си!

НА 27 АВГУСТ 1969 ГОДИНА  
ШАБЛА Е ОБЯВЕНА ЗА ГРАД

2019 година. Община Шабла чества своя 50-годишен юбилей. На 
снимката откриването на реновирания Спортен комплекс в града. ДГ „Дора Габе“ Шабла – вторият дом за малчуганите.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект  BG16M1OP002-3.027-0002-C01 “Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска  

(Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)” финансиран от Оперативна 
програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове
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РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП: Йордан Енев, Йорданка Радушева
СЪТРУДНИЦИ: Мария Недялова, Георги Стефанов, Дияна Димитрова, 
Николинка Георгиева, Мария Дончева, Невена Огнева, Деян Димитров, Галя Камберова, 
Христина Радева-Стоицева

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

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.

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!

НА ВНИМАНИЕТО НА 
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

В периода юли – септември 
2022 г. Национална служба за 
съвети в земеделието (НССЗ) 
чрез териториалния си облас-
тен офис (ТОО) Добрич пла-
нира да проведе изнесени при-
емни в сградите на кметство с. 
Крапец и кметство 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 райо-
ни. 

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.

ДУНАВ УЛТРА 2022
Министерството на туризма, общини и колоездачи се обе-

диняват с една обща цел - популяризиране на населените места 
по северната граница на България, чрез веломаршрута Дунав 
Ултра.

На 27-28 август в гр. Видин, за 
9-та поред година ще се проведе 
промо събитието - Дунав Ултра 
- тази година под наслов Реката, 
Добруджа и морето 2022.

 Общо 160 велосипедисти 
от България и Румъния се съ-
бират в старопрестолния град, 
за да стартират заедно, с цел 
да изминат близо 700-те ки-
лометра на най-дългия турис-
тически маршрут в страната 
Дунав Ултра. Лично кметът на 
гр. Видин, Цветан Ценков, ще 
се включи на велосипед, за да 
поведе колоездачите за пър-
вите километри на мащабното 
начинание. Тази година, за са 
подкрепят идеята за популя-
ризирането на Дунав Ултра се 
включват рекорден брой об-
щини - общо 12. Събитието е 
официално подкрепено и от 
Министерство на туризма.

На 28-ми август от 8:30ч. 
кметът на гр. Видин, д-р Цве-
тан Ценков, ще поведе колона 

от близо 160 велосипедисти, 
които ще тръгнат от Видин за 
700-км преход по поречието на 
река Дунав, през Добруджа, до 
крайната точка - с. Дуранкулак.

Един от начините, по които 
организаторите тази година 
допринасят за популяризира-
нето и представянето на екзо-
тичния район край река Дунав 
и Добруджа, ще са специално 
издигнати 4-метрови флагове 
с имената на населените места 
- села и градове. 

На знамената ще бъде по-
ставен герба на всяка общи-
на, всички те ще бъдат пози-
ционирани на предварително 
избрани места - Контролни 
точки - в общия случай това 
са представителни зони в цен-
тралната част на населените 
места, откъдето маршрутът 
преминава. Участниците ще 
споделят снимка с флагове-
те,, популяризирайки  по този 
начин имената на населените 

места в и извън пределите на 
страната. Такива флагове ще 
има издигнати в гр. Видин, гр. 
Мизия, гр. Оряхово, с. Леско-
вец, с. Остров, с. Крушовене, с. 
Байкал, с. Гиген, гр. Гулянци, гр. 
Никопол, гр. Белене, гр. Две мо-
гили, гр. Русе, с. Сребърна, гр. 
Силистра, гр. Генерал Тошево и 
с. Дуранкулак.

В село Дуранкулак са по-
следните флагове от приклю-
чението, които ще очакват ве-
лосипедистите пред кметство 
Дуранкулак. Лично кметът на 
община Шабла Мариян Жечев, 
и кметът на с. Дуранкулак Весе-
лин Йорданов, ще приветстват 
този, който измине разстоя-
нието от Видин до Дуранкулак 

за най-кратко време. Очаква се 
това да се случи за по-малко от 
40 часа.

Събитието се провежда с 
подкрепата на: Министер-
ство на Туризма и общини-
те: Видин, Оряхово, Долна 
Митрополия, Гулянци, Нико-
пол, Белене, Две Могили, Русе, 
Силистра, Генерал Тошево и 
Шабла. 

Проектът е сред водещите 
инициативи за развитие на 
туризма по поречието на Ду-
нав, подкрепени на Фондация 
Америка за България.

БАСКЕТБОЛЕН ПРАЗНИК
„Любовта към баскетбола, е любов към живота.“

На 20 август 2022 година в 
Спортен комплекс – Шабла се 
проведе поредния баскетбо-
лен празник, организиран от 
Йордан Павлов (капитан на 
мъжкия баскетболен отбор на 
Шабла), който се състезава във 
втория ешалон на страната.

Съорганизатор беше не-
остаряващия по дух треньор 
по баскетбол и учител по фи-
зическо възпитание, Христо 
Жечев.

В първата част на терена 
се появиха женските отбори 
„Амазонките“ и „Русалките“, 
в които участниците бяха от 8 
бивши ученически отбори на 
Шабла на възраст от 16 до 48 
години. „Амазонките“ се нало-
жиха с резултат 37:34.

Всички момичета се раз-
дадоха на терена и показаха 
спортни качества въпреки, че 
не са тренирали, но Виктория 
Николова се открояваше  със 
своята неуморимост и стрел-
кови умения. Обещаха си 
по-често да се виждат на терен.

След момичетата играха 
мъжките отбори на Шабла и 
Варна съставени от бивши 
състезатели на „Черно море“, 
като в шабленския тим участ-
ваха и 4-ма шабленци. Възрас-
товия диапазон е от 31 до 58 
години.

Сред присъстващите в за-
лата беше кметът на общината, 

Мариян Жечев, който привет-
ства състезателите.

Малобройната публика 
подкрепяше играчите за стра-
хотните им майсторски изпъл-
нения.

По-опитните и ерудирани 
играчи на „Черно море“ побе-

диха с резултат 97:75.
Резултатът не е важен, за-

щото „любовта към баскетбо-
ла, е любов към живота.“ – каз-
ва Христо Жечев за любимия 
спорт.

Изгрев

 „Русалки“ и „Амазонки“. По средата Христо Жечев.

Топка в коша за трите точки от Виктория Николова.

Бъдещите баскетболисти на Шабла.

Двата мъжки тима.


