
ПРИЕМАТ СЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ – ШАБЛА“
Община Шабла уведомява всички заинтересовани граждани, 
че стартира нов прием на заявления по проект ”Обществена 
трапезария - Шабла” финансиран чрез МТСП – Фонд „Социална 
закрила”.
Заявления - декларации ще се приемат в работно време в 
деловодството на Община Шабла, ул. Равно поле № 35, от 01 
септември 2022 г. (четвъртък) до 16 септември (петък).
Заявления ще се приемат и след крайната дата, като лицата 
подали документи ще бъдат класирани и включени в списък 
с чакащи лица. Те ще бъдат включвани в услугата след осво-
бождаване на място. 
Всички лица, желаещи да ползват услугата, следва да попъл-
нят и подадат лично или чрез упълномощено лице заявле-
ние-декларация от кандидата по образец /Приложение №5/.
Към заявлението следва да бъдат приложени и следните 
документи:

•	 Документ за самоличност на лицето или на законния му 
представител /за справка/;

•	 Удостоверение за раждане на дете /за справка/;
•	 Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК и оригинал /за справка, ако 

е приложимо/;
•	 Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК на дете и оригинал /за 

справка, ако е приложимо/;
•	 Пълномощно за лице, което ще подаде заявлението 

от името на кандидат за потребител, ако същото е в 
невъзможност само да ги подаде;

•	 Други /при необходимост/;
След извършване на подбор на 20 представители на целевите 
групи от Община Шабла ежедневно в работни дни ще се 
предоставя топла храна. Всеки от нуждаещите се ще получава 
супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт. Топлият 
обяд ще се приготвя в Домашния социален патронаж в Шабла. 
Предвиденият срок за изпълнението на проекта е от 01.10.2022 г. 
до 31.12.2022 г. включително.
Право да се възползват от услугата „Обществена трапезария“ 
имат:

•	 Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и 
условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона 
за социално подпомагане;

•	 Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се 
грижат за тях;

•	 Самотно живеещи лица и семейства, получаващи 
минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и 
възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; 
пенсии, несвързани с трудова дейност/;

•	 Скитащи и бездомни деца и лица;
•	  Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по 

смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от 
Закона за убежището и бежанците;

•	 Лица, изпаднали в тежка ситуация в следствие на 
епидемичната обстановка – поставени под карантина, 
лица завърнали се от други държави, останали без работа 
и без доход.

Реализирането на проект ”Обществена трапезария - Шабла” се 
финансира от МТСП – Фонд „Социална закрила” и е на стойност  
– 9 770,00 лв.
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„Животът не трябва да ни дава това, което чакаме. Трябва да вземем това, което дава и да бъдем благодар-
ни за факта, че това е така, а не по-лошо.“  

 Маргарет Мичъл

 МИСЪЛ НА БРОЯ

ПРОДАВАМ 
ПАРЦЕЛИ В РЕГУЛАЦИЯ В ТЮЛЕНОВО.

Телефон: 0899 53 83 09

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

С купа и диплом се завърнаха самодейците от фолклорна група 
„Росна китка“ село Горун от фестивал в Тулча, Румъния. Повече 
подробности четете на стр.3.

ПРАЗНИК НА 
ПЛОДОРОДИЕТО

Общинска администрация 
град Шабла кани всички граж-
дани и гости на общината в 
Празника на плодородието Ша-
бла 2022 на 17 септември 2022 
г., от 15:00 часа, в Градския парк 
Информация за празника

Празникът на плодороди-
ето се организира за поредна 
година и цели приемственост 
в положената традиция да по-
казваме даровете на приро-
дата и грижовността на сто-
паните. По вече утвърдената 
традиция и тази година ще 
дадем възможност на всич-
ки местни и гостуващи ни 
производители да подредят 
свои щандове, а на самодей-
ните колективи да участ-
ват в културната програма. 
Събитието е с конкурсен ха-
рактер и наградите ще бъдат 
поделени в няколко катего-
рии: най-едри зеленчуци (лук, 
морков, тиква, диня, грозде, 
картоф, домат, капия и др.); 
най-добре аранжиран щанд; 
най-богат щанд; най-вкусни 
местни и национални ястия; 
най-характерен обреден хляб. 
Специално жури, под пред-
седателството на Ути Бъчва-
ров, ще отличи победителите, 
а община Шабла ще връчи 
парични награди и грамоти. 
В края на празника всички ще 
могат да опитат от вкусно при-
готвеното ястие от Ути.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

Покани за участие са отпра-
вени до всички кметства, 
читалища, производители, 
земеделски кооперации, пче-
лари, животновъди, рибари, 
както и общините на област 
Добрич и близките региони. 
Желанието за участие трябва 
да бъде потвърдено до 9 сеп-
тември 2022 г. Допуска се учас-
тие в повече от един конкурс. 
На кандидатите за участие ще 
бъде предоставена безплатно 
изложбена площ, върху която 
те трябва да аранжират свои-
те продукти или ястия. Това 
трябва да стане между 14:00 и 
15:00 часа на 17 септември т.г. 
Преди обяд от 09:00 часа ще бъде 
организирана изложба-базар на 
декоративни птици и животни. 
Празникът ще приключи с кон-
церт на Виевска фолк група с 
ръководител Емил Узунски.

Пътните разходи на гостува-
щите групи са за тяхна сметка.

За контакти и повече ин-
формация относно наемане на 
щанд: Тодор Димитров, GSM 
0887 716 910;  e-mail:  obshtina@
o b - s h a b l a . o r g 
За контакти и повече информа-
ция относно записване за учас-
тие във фолклорната програма: 
Георги Стефанов, тел. 
05743 40 28, GSM 0877 813 
368, e-mail: nch_zora1894@abv.bg

Програмата за празника 
ще обявим в следващия брой 
на в-к „Изгрев“.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШАБЛА ЗА 2021 ГОДИНА

По покана на ВрИД пред-
седател на Общински съвет 
Шабла, Живко Спасов на 
23.08.2022 година в Пленарната 
зала на общината се състоя об-
ществено обсъждане на отчета 
за изпълнението на бюджета на 
община Шабла за 2021 година.

Ани Хараламбиева – нач. 
отдел „Счетоводство“ на об-
щина Шабла представи на 
присъстващите информацията 
в цифри. Ето какво се казва в 
доклада й:

Приходно-разходната част на 
бюджета на община Шабла към 
1 януари 2021година е била 9 510 
465 лв., а в края на годината е ак-
туализиран на 12 751 638 лв.

Приходната част на отчета 
обхваща:

1. Приходи за покриване на 
разходите в държавните дей-
ности-за отчетния период при 
годишен разчет от 5  160 002 
лв. от Републиканския бюджет 
и др. източници са отчетени 
5  181 665 лв. или 100,42% от 
приходоизточници-държавни 
дейности.

2. Приходи за покриване на 
разходите в местните дейности 

-при разчет от 7  591 636 лв. е 
отчетен 7 451 891лв. или 98,16% 
от местни дейности, от иму-
ществени и други данъци и от 
неданъчни приходи.

Разчетените разходите на 
община Шабла към 31 декем-
ври 2021 година възлизат на 
12 751 638 лв., в това число: 

-делегирани държавни дей-
ности- 5 160 002 лв.;

-Общински местни дейнос-
ти – 7 219 268 лв.;

- Дофинансиране на ДД  - 

372 368 лв.
Средствата тук са разпре-

делени по функции: общо-
държавни служби, отбрана и 
сигурност, образование, здра-
веопазване, социално осигуря-
ване, жилищно строителство и 
БКС, почивно дело и култура и 
др., и разходи за финансиране-
то им.

За 2021 година плана на ин-
вестниционната програма на 
община Шабла е утвърден на 
9 019 270 лв., а усвоените сред-

ства  в размер на 5 511 127лв.
Просрочените вземания 

възлизат на 64  213,60 лв. и 
произтичат от наеми на об-
щински жилища и имущество, 
и на земеделска земя. Просро-
чени задължения в размер на 
134 506,88лв.

През 2022г. е извършен фи-
нансов одит на консолидира-
ния годишен финансов отчет 
на община Шабла за 2021г. от 
Сметната палата. 

Изгрев

Отляво надясно: Кметът на общината Мариян Жечев, вр.и.д председател на Общинския съвет 
Живко Спасов и Ани Хараламбиева говориха на общественото обсъждане.

Архив в-к „Изгрев“.

mailto:nch_zora1894@abv.bg
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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

„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

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 30 август 2022 година 

се навършват

38 години 

от смъртта на 

ЙОРДАН КОСТОВ ГЕНОВ
починал на 42 години

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

никога забрава няма!

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

ФИРМА 

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ
ШОФЬОРИ

Телефон: 0888 485 144

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!

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.  

Уважаеми читатели, 
НА ВЕСТНИК „ИЗГРЕВ“,

очаквайте следващия ни брой 
на 7 септември 2022 година (сряда)

ЗА ВАС, ЗЕМЕДЕЛЦИ
30-ото юбилейно изда-

ние на изложението „Сел-
ското стопанство   и всичко 
за него”, ще се проведе в пе-
риода  31 август – 3 септември 
в СК „Простор” гр. Добрич. 
Тематиката на изложение-
то, както всяка година е 
едрогабаритна, малогаба-
ритна техника, машини и 
съоръжения за животновъд-
ството, селскостопански ин-
вентар, прикачни и навесни 
селскостопански машини, 
семена и препарати за расти-
телна защита и автомобили. 
Две седмици преди откри-
ването 47 фирми са заявили 
участие, съобщават организа-

торите от „Добрички панаир“ 
АД.   За първи път на изложе-
нието ще се представи итали-
анска фирма, която ще покаже 
селскостопанска техника и 
оборудване. Тази година има 
засилен интерес към автомо-
билния сектор и за първи път 
на панаира ще бъдат изложе-
ни висок клас автомобили от 
Ratola. Официален вносител 
за България на автомобилни-
те марки BRABUS-Германия и 
Ssang Yong-Корея. На изложе-
нието ще се представи и Бул-
вария - представител на Мазе-
рати и Oпел. Сред най-новите 
участници са фирми, предла-
гащи   огромна гама дискове 

и лапи за всички марки при-
качен инвентар на марката 
Щатарк. Търговска фирма за 
агро-биотехнологии предла-
гащи   иновативни 100% био 
торове. Заваръчни машини 
и консумативи на фирма Па-
тон – Украйна. Полиуретано-
ви ботуши на фирма -  Bekina 
– Белгия. Нови технологии 
при отглеждането на живот-

ни, оборудване от водещи 
европейски производители. 
В съпътстващата програма 
се предвижда безплатен се-
минар по биоземеделие Но-
тил (безоранна) технология, 
изложба и други събития. 
Официалното откриване е 
предвидено за 31 август от 
10:00ч. СК „Простор”.

Радио „Добруджа“

ДНЕВЕН РЕД
НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ   НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ШАБЛА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  НА   

30.08.2022 Г.  (ВТОРНИК) ОТ 14.00  ЧАСА  В ЗАЛАТА  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

Комисия по бюджет, финанси и да-
нъчна политика  

1. Докладна записка относно приемане 
отчета за изпълнението на бюджетните, 
на сметките за средства от Европейския 
съюз и на сметките за чужди средства на 
община Шабла за периода от 01.01.2021г. 
до 31.12.2021г. 

Комисия по управление на общин-
ската собственост, икономическа и ин-
вестиционна политика и земеделие

2. Докладна записка относно отдаване 
под наем на част от имот частна общин-
ска собственост за преместваем търгов-
ски обект на  ул.“Равно поле 37А“ с иден-
тификатор ПИ 83017.504.4329.

3.  Докладна записка относно учре-
дяване безвъзмездно право на ползване 
върху имот – частна общинска собстве-
ност.

Комисия по устройство на терито-
рията, благоустрояване, обществен ред 
и екология

4.  Доклад относно протичане на про-

цедурата за определяне на кандидат за 
съдебен заседател към Окръжен съд-До-
брич, открита с Решение №370 по Прото-
кол № 44 от 31 май 2022 г.на Общински 
съвет-Шабла

5. Докладна относно Разрешение  за 
изменение на подробен устройствен план 
(ПУП) - план за улична регулация (ПУР) 
за част от ул.„Дванадесета“ и ПУП- план 
за регулация (ПР) в обхват УПИ ХII, 
УПИ ХIII в кв.7 по плана на с.Езерец, об-
щина Шабла.

6.  Докладна относно Разрешение  за 
изработване на подробен устройствен 
план (ПУП), състоящо се в промяна на 
плана за регулация на УПИ ХХVII-5.115 
от квартал 1 и промяна на улична отсечка  
ул.„Шестнадесета“ от о.т.201 доо.т.202 по 
КККР на с.Езерец, община Шабла.

7. Докладна относно Определяне на 
представител на община Шабла в редовно 
годишно Общо събрание на „ГОЛФ-ША-
БЛА“ АД, 

8. Докладна относно Определяне на 

представител на община Шабла в редов-
но годишно Общо събрание на „ШАБЛА 
ГОЛФ-ВАКЛИНО“ АД, 

9. Докладна относно Определяне на 
представител на община Шабла в редов-
но годишно Общо събрание на „ШАБЛА 
МАРИНА“ АД, 

10. Докладна записка относно одобря-
ване на ПУП –ПЗ- План за застрояване за 
ПИ 83017.56.31 в землището на гр.Шабла.

11. Докладна записка относно разре-
шение за изменение на ПУП-ПРЗ.

Комисия  по образование, култура, 
спорт, здравеопазване, социална поли-
тика и  вероизповедания 

12. Докладна записка относно ут-
върждаване на маломерни паралелки в 
СУ“Ас.Златаров“ гр.Шабла и маломерна 
изнесена група в с.Дуранкулак за учебна-
та 2022/2023 година. 

13. Докладна записка относно закрива-
не изнесена разновъзрастова група „Мечо 
Пух“ в с.Крапец при ДГ „Дора Габе“.

14. Други.
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ПОЕТИЧЕН КЪТ

НАИСТИНА ЛИ СИ ОТИВА 
ЛЯТОТО?

Наистина ли си отива лятото?
Наистина ли? Лятото ме гледаше.
С очите си отново ме целуваше.
А вятърът се блъскаше във роклята,
прегръщаше нозете й, докосваше
по устните й сянката на залеза
и цялата неспирно я люлееше -
завиждаха му може би ръцете ми...
Завинаги ли? Лятото ме гледаше.
Очите му отново обещаваха
завръщане, по-хубаво от първото -
ний, влюбените, вярваме на лятото.
Ний, влюбените, винаги потъваме
в очите му дълбоки -
в най-дълбокото,
където са зелените съзвездия
на сълзите... Ний вечно се усмихваме.
И устните ни вечно са уплашени.
И вечно, вечно, вечно искаме
да задържиме за минута лятото.
Наистина ли си отива лятото?
Наистина ли? Бързо се притискаме.
И махаме с ръцете си... И гларуса,
и вятъра, и залеза тържествено
ще съобщят на всеки, че за София
със влака в десет си замина лятото.
 
По дяволите! Всичко е известно.
Известно е. Но все пак оставете ме
да се удавя в погледа на лятото.
Да ме вълнува беглото докосване
на медните й колене...
И в пръстите,
замрежили лицето ми изопнато,
да прозвучат тръстиките созополски.
Какво, че е известно. Оставете ме
да й говоря и да вярвам с някакво
забравено, детинско изумление,
че ме обича, че е много влюбена,
че винаги ще ме обича... Лятото
ми маха дълго със ръка...
Ах, лятото
не искаше да си отиде...

Христо Фотев

„МОРЕТО И ПТИЦИТЕ“

На 25 август 2022 година, в 
концертната зала при НЧ «Сво-
бода 1940» с. Граничар се откри 
изложба под надслов «Морето 
и птиците».

На фона на нежна музика и 
непринудени разговори при-
състващите се докоснаха до 

акварели, графики, рисунки и 
фотографии на художниците: 
Ал. Телалим, Г. Рогова, Чория, 
Рошпака и Ваня от Велико Тър-
ново. 

Благодарим на всички от-
зовали се на поканата. Благо-
дарим и на творците за напра-
вения подарък на читалището 
- картината «Златна Добруджа». 

До нови срещи приятели.
Невена Огнева, 

читалищен секретар

Художниците участвали в из-
ложбата.

ЛЯТНО ШОУ В ГРАДСКИЯ ПАРК

В последните ваканцион-
ни дни от месец август, общи-
на Шабла и Общински детски 
комплекс поканиха децата – 
жители и гости на града на лят-
но мимо шоу в парка – подарък 
от кмета на общината, Мариян 
Жечев.

Около сцената любопитните 
детски очи се опитваха да раз-
гадаят фокусите на Марсиано – 
добре познат вече на децата след 
участието му в Тюленово това 
лято. Даже някои имаха шанса 
да асистират на фокусника.

В следващата част малчуга-
ните показаха своите музикал-
ни умения. Не ги затрудниха 
популярните мелодии, нито 
ръченицата. Буря от аплодис-
менти предизвика акробатката, 
която въртеше много умело не 
един, а много обръчи едновре-
менно.

Друг любим персонаж в 
шоуто беше клоунът-готвач, 
който размяташе кухненски 
инструменти и подаряваше на 
публиката картофи за спомен.

Изгрев

ФГ „РОСНА КИТКА“ НА 
ФЕСТИВАЛ В РУМЪНИЯ

От 26 до 28 август 2022 годи-
на в Тулча, Румъния се проведе 
„Втори румънско-български 
фолклорен фестивал Тулча 
2022 година“. Той бе наречен 
„Цветове и ритми“.

Самодейците от фолклорна 
група „Росна китка“ с.Горун се 
завърнаха с купа и диплом, за-
воювани сред 7-те отличени. За 
нас това е признание и много ни 
радва.

 Във фолклорния форум се 
включиха над 100 участници 
- групи, индивидуални изпъл-
нители и танцови състави от 
Румъния и България. Корепе-
титор и ръководител на групата 

е Галин Ганчев.
За първи път групата има-

ше участие извън България. 
Благодаря Ви момичета за 
доброто представяне. Да сме 
здрави и имаме поводи за още 

участия на фестивали и събо-
ри.

От мое име и от името 
на групата изказваме благо-
дарност за съдействието на 
общинското ръководство и 
шофьора, който направи пъту-
ването ни приятно.

Благодаря на всички!
Виолета Иванова, 

читалищен секретар 
с.Горун

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА 10-ТОТО ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ 
НА ФЕСТИВАЛА НА ХВЪРЧИЛАТА – ШАБЛА 2022!

Фестивалът на Хвърчилата в 
Шабла бе създаден през далеч-
ната 2011 г. по проект на Бъл-
гарско дружество за защита на 
птиците и от 2013 г. ежегодно 
се организира и провежда от 
община Шабла със съдействие-
то на Зелен образователен цен-
тър. От самото му възникване, 
Фестивалът на хвърчилата се 
провежда в областта Малкото 
море в съседство до Фара на 
нос Шабла. Той е създаден с оп-
ределена кауза, а именно опаз-
ване на природата, птиците и 
„летящите хора“ на Приморска 
Добруджа.

Ежегодно, този фееричен 
празник е любимо семейно 
преживяване и очаквано сеп-
темврийско събитие за малки 
и големи, от страната и чуж-
бина. 

И тази година от община 
Шабла сме се погрижили за 
разнообразна съпътстваща 
програма. Като юбилейна, и 
в този смисъл по-специална 
за Фестивала на хвърчилата, 
тази година поставяме по-го-
лям акцент върху демонстра-
ционните модели на хвърчила. 
Поради това поканихме като 
подизпълнител Юри Георгиев 
от Въздушни чудеса, който ни 
съдейства с осигуряването на 
повече от обичайното присъст-
вие на въздушни артисти. Така, 
в нашия фестивал тази година 
участие ще вземат представи-
тели на: Турция, Великобрита-
ния, Германия, Естония, ЮАР, 
Нидерландия, Индия, Гърция и 
разбира се от България. 

Щастливи сме, че ще можем 
да кажем „Добре дошли!“ на 
толкова много професионали-
сти, които ще ни съдействат да 
направим празника на хвърчи-
лата да бъде и празник на кра-
сотата, на ведрото и лекокрило 
настроение. 

От първото издание на фес-
тивала през 2011-та година до 
сега Фестивалът на хвърчилата 
в Шабла неизменно предлага 
разнообразни възможности да 

полетиш с мечтите си на хвър-
чило. „… Всеки носи в душата 
си по едно хвърчило и само от 
него зависи, до колко ще си 
позволи „да отпусне душицата 
си...“ 

Заповядайте всички, които 
желаете да си осигурите цело-
дневно окриляване на открито 
край морето с много усмивки, 
творчески занимания и добра 
музика! 

Фестивалът се финансира 
по проект “Подобряване при-
родозащитното състояние на 
червеногушата гъска (Branta 
ruficollis, Pallas, 1769) чрез из-
пълнение на мерки от Плана за 
действие за вида (ПД, 2018)” и 
се изпълнява от община Ша-
бла по Оперативна програма 
„Околна среда“, съфинансира-
на от Европейския съюз чрез 
Европейските структурни и 
инвестиционни  фондове.

П Р О Г Р А М А
02 септември (петък)
П Р Е Д Ф Е С Т И В А Л Н А 

ПОДГОТОВКА
Място: Зелен образователен 

център, гр. Шабла
от 16:00 ч. – Работилница 

за хвърчила под ръководство-
то на Ferruh Baysu от „Marti/
Seagull Kite Club”, Турция. Все-
ки желаещ ще може безплатно 
да си изработи свое хвърчило.

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВА-
НЕ

от 18.00 часа ще бъде офи-
циално открито юбилейното 
X-то издание на Фестивала на 
хвърчилата – Шабла 2022. След 
кратките приветствени слова 
от името на организаторите на 
Фестивала, Ви каним на излож-
ба вернисаж „Посока Север“ 
с фотографиите на Жулиета 
Найденова.

03 септември (събота)
ДЕН ПЪРВИ ФЕСТИВА-

ЛЕН
от 10:00 ч. до мръкване
Място: Местността «Малко-

то море» южно от Фара на нос 

Шабла
10:30-12:00 Изпълнения на 

детски танцови и музикални 
състави и артистични форма-
ции

11:00-12:00 Организирана 
екскурзия с местен водач – пе-
шеходна разходка покрай скал-
ните феномени на с. Тюленово

12:00 Юбилейно дефиле „На 
баба ти хвърчилото“ 

След 15:00 Изпълнения на:
ДОШО Бенд
„Добрич Джаз Бенд“
„ФАРА Бенд“

04 септември (неделя)
ДЕН ВТОРИ ФЕСТИВА-

ЛЕН
Начало: 10:00 ч. до мръкване
Място: Местността «Малко-

то море» южно от Фара на нос 
Шабла

DJ ще оглася простора на 
местността „Малкото море“ с 
яка музика

ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ И 
НА ДВАТА ФЕСТИВАЛНИ 
ДНИ: 

Свободно пускане и демон-
страции на хвърчила. Гостуват 
ни демонстратори на артистич-
ни модели хвърчила от Турция, 
Великобритания, Германия, 
Естония, ЮАР, Нидерландия, 
Индия, Гърция и от България.

Деца и възрастни ще пускат 
ръчно направени или закупе-
ни хвърчила по ширналите се 
край морето поляни

СЪПЪТСТВАЩИ СЪБИ-
ТИЯ:

Работилници и арт ателиета 
за малчуганите

Щандове с разнообразни 
арт сувенири

Места за похапване и пий-
ване

Щанд на Зелен образова-
телен център ще предоставя 
информационни материали, 
ще осигурява организацията и 
много музика, танци и добро 
настроение! … лекокрил, попъ-
тен вятър, слънце и море! 

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ - ПО-
ДАРЕТЕ СИ ВДЪХНОВЕНИЕ!
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ВАЖНО СЪОБЩЕНИE

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

2 октомври 2022 г.
Избиратели с трайни увреж-

дания, които не им позволят 
да упражнят избирателното 
си право в изборното помеще-
ние, но желаят да гласуват с 
подвижна избирателна кутия, 
заявяват желанието си писме-
но чрез заявление по образец  
в срок до 17.09.2022 г. вкл. или 
чрез електронно заявление 
през интернет страницата на 
общината.

Избирател, чийто постоя-
нен и настоящ адрес са в раз-
лични населени места, може 
да поиска да бъде вписан в 
избирателния списък по на-
стоящ адрес. Желаещите да 
гласуват по настоящ адрес 
трябва да подадат заявление 
саморъчно подписано и по-
дадено в срок до 17.09.2022 г. 
вкл. или чрез електронно за-
явление през интернет стра-
ницата на Главна дирекция 

„Гражданска регистрация и 
административно обслужва-
не“ в Министерството на ре-
гионалното развитие и благо-
устройството.

Отстраняване на непълноти 
и грешки в избирателните спи-
съци се извършва въз основа на 
заявление по образец в срок до 
24.09.2022 г. вкл.

Общинска администрация 
- гр. Шабла уведомява изби-
рателите, че могат да подават 
писмените заявления до Кмета 
на община Шабла в Център за 
административно обслужване 
- стая 106 всеки работен ден от 
8.00 до 17.00 часа,  до кмет на 
кметство и кметски наместни-
ци по населени места.

Всеки избирател може да 
направи справка за номера и 
адреса на избирателната си сек-
ция на интернет страницата на 
ГД „ГРАО“ към МРРБ на адрес: 
https://www.grao.bg/elections/ 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН 
ЦЕНТЪР - ДОБРИЧ ВЕЧЕ И ВЪВ VIBER

В него ще бъдат публику-
вани актуални новини и ин-
формация за различни въз-
можности за финансиране с 
безвъзмездни европейски сред-
ства и финансови инструменти, 
както и друга полезна инфор-
мация за гражданите, бизнеса, 
общините, неправителствения 
сектор, образователни, соци-

ални и културни организации 
и медии относно европейското 
финансиране и политики.

Чрез новия информационен 
канал, екипът на информа-
ционния център ще спести вре-
ме и усилия на потенциалните 
кандидати. Новият канал е дос-
тъпен на следния линк: https://
bit.ly/3wntAFR.

ОТ ОБЕКТИВА НА „ИЗГРЕВ“ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ…

ГЕОРГИ ПОПГЕОРГИЕВ СПЕЧЕЛИ ТАЗГОДИШНОТО 
ИЗДАНИЕ НА „ДУНАВ 
УЛТРА“
160 колоездачи се включиха с спортния маратон

На 28-ми август в гр. Видин, 
десетки колоездачи тръгнаха по 
маршрута Дунав Ултра, обеди-
нявайки лично предизвикател-
ство с обща кауза - популяри-
зиране на населените места по 
поречието на Дунав и Добру-
джа.

„Дунав Ултра - Реката, До-
бруджа и морето 2022“ е едно-
временно спортно предизвика-
телство и начин колоездачите да 
популяризират региона. Марш-
рутът следва северната граница 
на страната, преминавайки по 
поречието на река Дунав, през 
Добруджа, завършвайки в с. 
Дуранкулак на няколко км. от 
Черно море.

Преходът е индивидуално 
предизвикателство за всички 
участници, обединени в каузата 
за популяризиране на над 110 
населени места в България, през 
които преминава маршрутът. 

Най-подготвените участни-
ци в тазгодишния преход ще оп-
итат да изминат 700-километро-
вото разстояние за по-малко от 
48 часа, но основните групи ще 
изминат разстоянието с график 
между 5 и 10 календарни дни. 

Сред участващите има та-
кива, които се впускат с тан-
дем велосипед (велосипед за 
двама), едноколeсен велосипед, 
най-младият участник е на 18 
год., а най-възрастният на 78 
години.

Тази година събитието 
предизвика огромен интерес 
както от всички национални 
медии в България, така и от 
рекорден брой Общини. Съби-
тието се провежда с подкрепата 
на Министерство на Туризма и 
общините: Видин, Оряхово, 
Долна Митрополия, Гулянци, 
Никопол, Белене, Две Могили, 
Русе, Силистра, Генерал Тоше-

во и Шабла. 
Локални събития по насе-

лените места, които подкрепят 
каузата за популяризиране на 
района, ще посрещат всички 
160 колоездачи в продължение 
на 7 дни.

Проектът е сред водещите 
инициативи за развитие на ту-
ризма по поречието на Дунав, 
подкрепени от редица партньо-

ри, доброволци и Фондация 
Америка за България.

На 29 август малко след 
14.00 часа пристигна и побе-
дителя – Георги Попгеоргиев, 
следван от Богдан Кирчев. Два-
мата бяха посрещнати от кмета 
на общината Мариян Жечев и 
кмета на село Дуранкулак Весе-
лин Йорданов.

Изгрев

Отляво надясно: Богдан Кирчев, Георги Попгеоргиев, Веселин 
Йорданов и Мариян Жечев пред сградата на кметството в Ду-
ранкулак – финалната точка във велопохода.

ЛЕТЕН ТУРНИР ПО БАДМИНТОН В ШАБЛА
Миналата седмица в Шабла 

пристигнаха деца и ръководите-
лите им от клубове по бадмин-
тон от Севлиево и Русе. Летния 
лагер за малките спортисти 
включваше и турнир мужду 
състезатели от двата града, кой-
то се проведе в рамките на два 
дни – 26 и 27 август. „Почти чет-
върт век, от 20 години идваме  
всяко лято на тренировъчен ла-
гер в Шабла.“ – каза треньорът 
на отбора от Русе, Васил Пасков.

По добри отзиви на своя 
колега от Русе, Цветан Друмев 
от Севлиево решава да доведе 
своите състезатели в Шабла.

И двата отбора на Севлиево 
и Русе участват с по 15 състеза-

тели, съответно на възраст от 8 
до 15 години Севлиево и от 7 до 
19 години Русе.

Турнирът беше открит от 
кмета на общината Мариян 
Жечев с пожелание да спечелят 

по-добрите и всички гости на 
града ни да се върнат отново.

Изгрев

Отборите на Севлиево и Русе в Спортен комплекс Шабла.

https://www.grao.bg/elections/
https://bit.ly/3wntAFR
https://bit.ly/3wntAFR
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