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“Всяка секунда, прекарана в мисли за нечии чужди мечти, отнема секунда от собствените ти мечти.”
Робин Шарма

Мисъл на броя

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
29 мАРТ (сРяДА), 13:00 чАсА - ШАБЛА

ХОТЕЛ – РЕСТОРАНТ „ТЮЛЕНОВО“ 
обявява следните работни места по позиции:

СЕРВиТьОР - 1 РАбОТНО МяСТО – постоянен трудов 
договор, работа на смени, заплащане 800 лв. + 2% от 
оборота за периода от месец май до месец септември + 
бакшиш, осигурен транспорт 
ПОМОщНик-СЕРВиТьОР -1 РАбОТНО МяСТО  
– сезонна работа на смени, заплащане 700 лв.+ 2% от 
оборота за периода от месец май до месец септември + 
бакшиш, осигурен транспорт.

Без опит на възраст до 50 години. 
Предлагаме обучение.

телефон за контакт: 0889 9210 17 - радослав русев

изгрев – Г-н Жечев, когато 
съседните ни общини в бълга-
рия и Румъния бяха сковани от 
снежния капан и движението 
на МПС в тях беше спряно, как 
и на каква цена ние се справи-
хме със снега?

-Мариян Жечев – Мога да 
кажа, че в добър синхрон с всич-
ки институции се справихме с 
тежката зимна обстановка. Всич-
ки се включиха в почистването 
на Областната и републиканска-
та пътна мрежи.

Фирмата, която се гриже-
ше за Републиканската пътна 
мрежа –„Хидрострой“ вече има 
база в Шабла. Това е варианта 
за по-бързите и своевременни 
действия от тяхна страна.

Екипите на Енерго-про и В и 
К Добрич реагираха професио-
нално и не допуснаха създава-
нето на неудобства за домакин-
ствата.

Както всяка година, така и 
миналата имахме готовност 
да посрещнем предизвикател-
ствата на зимата. Разполагахме 
с необходимата ни снегопо-
чистваща техника и запаси от 
пясъчно-солни смеси, които не 
ни достигнаха и се наложи да 
направим нова доставка. Това 
донякъде ни затрудни, но пък 
успяхме да обхванем повече 
пътна мрежа, включително Ду-
ранкулак и Крапец.

изгрев – измести ли пя-
съчно-солната обработка на 
пътищата механизираното по-
чистване на снега?

 - Мариян Жечев – Обработ-
ването с препарати се прилага 
при минусови температури и 
силно заледени пътни настилки, 
докато използването на механи-
зирана техника се прилага при 
обилен снеговалеж. 

Като добра практика отчи-
таме GPS проследяването на 
снегопочистващата техника на 
Общинското предприятие. Лес-
но се следяха маршрутите на 
почистване – началото и края, 
къде се намират машините в мо-
мента.

изгрев – Заедно с отговор-
ника по бедствия и аварии в 
Общината Стоян Стоянов еже-

дневно бяхте на най-неврал-
гичните точки по пътищата. 
ще споделите ли за нашите 
читатели кога и къде беше 
най-трудно?

-Мариян Жечев – Със съдей-
ствието на ЧЗС Емил Яков по-
могнахме на линейка за спешна 
медицинска помощ за транспор-
тирането на един малък пациент. 

След сигнал на телефон 112 
беше оказана помощ на закъсало 
румънско семейство, останало в 
преспите край село Твърдица.

Имахме добра координация 
с кметските наместници, които 
ежедневно се грижеха  за запа-
сяването на селата с лекарства и 
хранителни продукти от първа 
необходимост.

изгрев – Много добро впе-
чатление ни направи, че от 
страниците на нашия вестник 
селскостопански работници 
изказаха благодарност към час-
тен земеделски производител 
– техен колега за почистване-
то от снега на подстъпите към 
техните сгради. В това ли е раз-
ковничето на успешната борба 
с лютата зима в община Шабла 
– че всички заедно можем? 

-Мариян Жечев – Напълно 
съм съгласен с това и лично ис-
кам да благодаря на всички, кои-
то се отзоваха извън рамките на 
техните договори. На всички, 
които изпълниха договорните 
си отношения и не допуснаха 
затварянето на пътищата на те-
риторията на община Шабла и 
обявяването на бедствено поло-
жение.

Учебните заведения бяха 
снабдени с необходимите коли-
чества нафта и дърва, наложи се 
преустановяване на занятията, 
което спомогна за намаляването 
на заболеваемостта у подраства-
щите на територията на Общи-
ната.

Въпреки затрудненията, кои-
то срещнахме с обледените пъти-
ща в Дуранкулак, Граничар, Тю-
леново и Крапец, мисля, че като 
цяло се справихме добре.

изгрев – Господин Жечев 
благодаря ви за разговора.

Разговаря  
Йорданка Радушева

Мариян Жечев:

БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ, КОИТО 
ПОМОГНАХА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА ДА 
ПРЕОДОЛЕЯТ ТРУДНОСТИТЕ ПРЕЗ ЗИМАТА

В началото на годината „зи-
мата пя свойта зла песен“ из 
цяла България. За няколко дни 
Републиканската пътна мрежа 
бе затворена, а много селища в 
Републиката, включително в 
нашата област останаха дни 
наред без ток, хляб и вода. Но не 
и община Шабла. 

„Изгрев“ е седмичник и заради 
това нямахме възможност да 
отразяваме своевременно актуалната зимна обстановка. Затова 
сега, когато зимата си отиде, мислим, че е време да зададем някол-
ко въпроса в тази връзка към кмета на Общината Мариян Жечев. 

На 7 март се проведе редов-
но заседание на Общинския 
съвет в Шабла, на което при-
състваха 7 от 11 общински съ-
ветника.

По първа точка от дневния 
ред съветниците актуализира-
ха основната месечна заплата 
на кмета на община Шабла, 
заместник-кмета, кметовете 
на кметства и кметските на-
местници.

Местните депутати учреди-
ха безвъзмездно право на полз-
ване  за срок от 5 години на лек 
автомобил в полза на Районно 
управление полиция - Шабла. 
През настоящата година Об-
щината ще закупува и пре-
доставя гориво за нуждите на 
превозното средство. Кметът 
Жечев обясни, че автомобилът 
е закупен в средата на миналата 
година за нуждите на местната 
полиция. Така, според него ще 
се повиши ефективността в ра-
ботата на служителите.

Съветниците приеха още от-
чета на кмета на община Шабла 
за изпълнението на Програма-
та за управление през първата 
година от мандат 2015 – 2019 
година. Отчетът за изпълне-
нието на Програмата за разви-
тие на туризма в община Шабла 

за 2015 – 2020 година за изми-
налата година също бе приет.

Жечев каза, че много са 
проблемите пред Общината, 
но продължава работата по 
придобиването на собственост 
на бившите къмпинги, защото 
ако дойде голям инвеститор, 
общината няма терен, който да 
му предложи. През настоящи-
ят летен сезон община Шабла 
отново ще предложи на своите 
гости тишина и спокойствие 
сред природата при т.нар. „би-
вакуване“.

Приет беше и отчетът за 
извършените дейности за 2016 

година по изпълнението на 
Общинския план за подкрепа 
на интеграционните политика. 
Председателят на ОбС Шабла 
д-р Стоева разясни, че Общи-
ната работи с малцинствените 
групи в сферата на образова-
нието, здравеопазването и об-
ществената дейност.

Кметът Мариян Жечев бе 
определен за представител на 
община Шабла, който ще при-
съства на общото събрание 
на МБАЛ – Добрич. Важните 
точки, които ще се обсъждат са 
изграждането на нов Спешен 
център в Областния град и ре-

монт на филиала за Спешна ме-
дицинска помощ в Шабла.

Единодушно беше приет 
Общинския календар за кул-
турните изяви през 2017 годи-
на, финансирани от местния 
бюджет. Календарът беше до-
пълнен с честването на 180-та 
годишнина от рождението на 
Васил Левски, който ще се отбе-
лежи на 18 юли. По този повод 
ще бъде открит бюст-паметник 
на великия българин, „защото 
като българи сме длъжни да го 
направим“ – каза  д-р Йорданка 
Стоева.

Приемането на общинския 
календар за спортните изяви 
в община Шабла бе последна-
та точка, по която разискваха 
общинските съветници. Стана 
ясно, че и двата календара са 
отворени и към тях могат да се 
добавят идеи, стига да се наме-
ри за тях финансиране. 

Жечев каза, че новото за 
тази година тук ще бъде включ-
ването на лекоатлетически тур-
нир в памет на Коста Василев 
– учител от Шабла, включен в 
календара на Българската фе-
дерация по лека атлетика. Той 
ще се проведе в края на април 
на градския стадион.

изгрев

РЕДОВНО ЗАСЕДАНиЕ НА ОбщиНСки СЪВЕТ – ШАбЛА

По 40 лева добавка към пен-
сиите си за април ще получат 
1  288  000 пенсионери. Допъл-
нителната сума ще се изплаща 
на хората, чиито пенсии или 
сбор от пенсиите, заедно с до-
бавките и компенсациите към 
тях, е до 314 лева, колкото е ли-
нията на бедност за 2017 г. 

За изплащането на добав-

ките към пенсиите за Великден 
правителството ще отпусне 
допълнителни 51  500  000 лева 
по бюджета на държавното об-
ществено осигуряване. Сред-
ствата са осигурени за сметка 
на преструктуриране на разхо-
дите по централния бюджет за 
2017 г. 

Пресцентър МС

ПО 40 ЛЕВА ДОБАВКА КЪМ 
ПЕНСИИТЕ ЗА ВЕЛИКДЕН

СНЕК-БАР „ФАРЪТ“ 

ТЪРСи СЕРВиТьОР  
на Постоянен трудов договор, 

работа на смени.
телефони за връзка: 0887 493 738, 0888 306 941

продавам 
иТАЛиАНСкА РЪчНА МОТОРНА 

кОСАчкА „Кабрио - 390“ и  
ТРифАЗЕН МОТОР 5 kw/h.

за контакти: 0889 015 568

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ШАБЛА,
заповядайте на среща - разговор с 

кандидатите за народни представители
от ПП ”ГЕРБ” за област Добрич на  

14 март (вторник) 2017 година от 18:00 часа  
в Зелен образователен център.

общинската организация на бсп град Шабла
кАНи СВОиТЕ чЛЕНОВЕ и СиМПАТиЗАНТи 

НА СРЕщА С кАНДиДАТиТЕ ЗА НАРОДНи 
ПРЕДСТАВиТЕЛи НА бСП  

от 8-ми МИР Добрич в Зеления 
образователен център на 15 март 2017 

година (сряда) от 18.00 часа.
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ЗП МиЛЕН РАЙчЕВ 
НАЕМА и кУПУВА 

земеделска земя в района, 
на най-добра цена.

телефон за контакти: 0895 60 75 50

ДОГРАМА PVC И AL
КОВАНО ЖЕЛЯЗО

Огради, порти, портали, интериорни
и входни (блиндирани) врати 

Шабла, ул. „Боровец“ №5
Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

ВСички ВиДОВЕ 
ЗАСТРАХОВки

на най-добри цени
Шабла, ул.“Боровец“ №5

телефон:0579 7 70 11, 0885 838 354

ПРОДАВАМ „фОРД ЕСкОРТ“
телефон за връзка – 05743/ 44-53

продавам
Почти нови мебели от дърво, 

включително дъб; таван – дърворезба;  
камина „Гергант“ без водна риза.

тел. – 0885/72-10-56

ОБЯВА
Продавам дворно място в село Горичане – 800 кв. м.
Също така продавам или отдавам под наем барака за 

търговия в идеалния център на Шабла  
(до ресторант „Стара къща“).
тел. за връзка: 0884/054-533

ПРОДАВАМ ПРАСЕТА
малки и големи

телефон: 0894 454 469

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
 на високи цени в общините Шабла, Каварна, 

Балчик и Генерал Тошево. 
Подготовка на документи.

телефон: 0579 7 70 11, 0885 838 354

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
АкАЦия ЦЕПЕНиЦи – 75 лв. за кубик

ГЛЕДич, МЕШЕ, яСЕН:
Трупчета – 80 лв. за кубик   цепеници – 85 лв. за кубик

Осигурен безплатен транспорт за гр. Шабла
ул. „Чипровска“ №10

ТЕЛЕфОН ЗА кОНТАкТ: 0888/ 85-09-25

НАЕМАМ ЗЕМЯ
в община Шабла, с договор. Рента – 90 лв./дка

телефон за контакт: 0888/ 85-29-54

сЪобщение
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

26 март 2017 г.
С променен адрес са две избирателни секции в гр. Шабла с 

№082900002 и №082900003, с досегашни адреси:  гр. Шабла, ул. „2-ри 
юни“  (общински клуб) и гр. Шабла, ул.“Приморска“ (общински клуб).

Новият адрес на посочените секции е гр. Шабла, ул. Добруджа“ №2, 
в сградата на СУ“Асен Златаров“.  Избирателите ще могат да упражнят 
своето право на глас при осигурена достъпна среда, на първи етаж в 
сградата на училището (подходът е с изградена рампа).

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните 
секции в изборния ден, могат да подават заявки на телефон: 05743/45-
88 или на адрес: гр.Шабла, ул.“Равно поле“ №35 до Общинска админи-
страция – гр.Шабла, екип за изборите. В изборния ден - 26 март 2017 г. 
заявки се приемат от 7.00 до 18.00 ч. При заявки Общината ще осигури 
автомобил.

Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци се 
извършва въз основа на заявление по образец в срок до 18.03.2017 г. вкл.

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

Напомняме на всички избиратели, че гласуването е задължително.

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
АкАЦия – 70 лв. трупчета, 

75 лв. цепеници
ГЛЕДич, яСЕН и МЕШЕ – 

80 лв. трупчета и 85 лв. цепеници
Осигурен транспорт в рамките на гр. Шабла

телефон: 0888 78 12 66

продавам 
ЛЕкА кОЛА РЕНО кЛиО  
в движение с платен данък.

телефон за контакт: 0888 17 10 61, 
Владимир Владимиров

покана
УС на Кооперация „ Изток” гр. Шабла свиква редовно годишно 
общо събрание на всички свои членове, което ще се проведе на 

25.03.2017година от 8,30 часа в залата на кооперацията при следния
ДНЕВЕН РЕД
1.Утвърждаване решения на УС за приемане и освобождаване на  
член- кооператори.
2.Отчет на УС за годишната дейност на кооперацията през 2016 
година и насоки за развитие през 2017година.
3.Годишен финансов отчет за 2016година.
4.Отчет на контролния съвет за 2016година.
5.Избор на пълномощници за общото събрание на ОСЗК гр. Добрич

При липса на кворум  общото събрание ще се проведе един час   
по-късно на същите ден и място.

покана
УС на ЗК „Янтар“ село Пролез, община Шабла, област Добрич

свиква годишно-отчетно събрание, което ще се проведе
на 18 март 2017 година (събота) от 9.00 часа в залата на община Шабла

ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане и освобождаване на член-кооператори. 

Докладва Кр. Димитров
2.Отчет на УС за дейността на ЗК за 2016 година.

Докладва Кр. Димитров
3.Приемане на годишния финансов отчет и баланс.

Докладва Д. Тритакова
4.Отчет на Контролния съвет.

Докладва Т. Господинова
5.Текущи.

При липса на кворум събранието ще се проведе 1 час по-късно, 
независимо от броя на присъстващите.

Приканваме всички член-кооператори да присъстват на събранието.
ЗК „Янтар“ село Пролез поема разхода по транспорта на всички член-

кооператори срещу разходооправдателен документ.
От УС на ЗК

п о к а н а
НародНо читалище „СлъНце 1871”- С.Крапец,
кани своите члeновe на редовно общо събрание,  

което ще се проведе 
на 17.03.2017 г.(петък)  от 17:30 часа в новата зала,  

при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад за дейността за 2016 г.
2. Финансов отчет за 2016 г.
3. Проекто-бюджет за 2017 г.
При липса на кворум, събранието ще се проведе един час  по-
късно, на същия ден и място.

от читалищно настоятелство     

СКъпи приЯтели,
На 1 март 2017 година снек-бар „Фарът“ 

отвори врати с обНовеНа обстаНовка
Нека заедно да посрещнем предстоящите празници 

в най-източната точка на България.
Очакваме Ви всеки ден от 10.00 до 22.00 часа.

телефон за резервации: 0887 493 738, 0888 306 941

ПРОДАВАМ ТРиСТАЕН АПАРТАМЕНТ 
в град Шабла - блок „Пионер“ и  

дворно място на ул. „Стара планина“.
телефон: 0888 196 288

продавам

МОТОР (СкУТЕР) – 150 кУб. 
СМ, С ВОДНО ОХЛАЖДАНЕ.

телефон за контакт: 0988/794-161

покана
народно читалище „Зора-1942“, село ваклино, община 
Шабла, кани своите члeновe на редовно общо събрание, 

което ще се проведе на 23 март 2017 година (четвъртък) 
от 17.30 часа в сградата на читалището, при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 
1. Доклад за дейността за 2016 г.
2. Финансов отчет за 2016 г. 
3. Освобождаване и приемане на членове на читалището
4. Други
При липса на кворум, събранието ще се проведе един час 

по- късно, на същия ден и място. 
От читалищното настоятелство

ОБЯВА
ОБщиНСКА АДМиНиСТРАциЯ ШАБлА Е иЗГОТВилА 

ПРОЕКТ НА ПОДЗАКОНОВ НОРМАТиВЕН АКТ –  
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, който е публикуван  
на интернет сайта на Общината www.shabla.info.

В срок до 30 дни от публикацията, заинтересованите лица могат да 
направят своите предложения и да изразят становище  

по публикувания проект.
Предложения и становища се приемат в деловодството или на 

имейла на Общината.

О Б Я В А
На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия и в 
изпълнение на Решение № 352 от Заседание на Общински 
съвет Шабла от 22.10.2008 година,

ОБщиНА ШАБлА
1. Набира кандидати за създаване на доброволно формирование 

за защита при бедствия.
2. В съответствие с чл. 40, ал.1 от ЗЗБ, доброволец може да е 

всяко дееспособно лице навършило 18 години, и независимо 
от трудовото или служебното си правоотношение към 
момента. 

За подробна информация може да се обръщате 
в Общинска администрация Шабла, на тел. 5037 в. 308, 
GSM 0882299012. Лице за контакт: Стоян Стоянов –  

мл. експерт „Кризисни ситуации” в ОбА, стая 308. 

покана
Читалищното настоятелство към НЧ „Народно читалище 

Победа  - 2014 година“ село Горичане, община Шабла, на 
основание чл.16, ал.2, т.1, т.3 и т.4 от ЗНЧ, свиква Общо 
събрание на членовете на читалището, като ви кани да 

присъствате.
Събранието ще се проведе на 27 март 2017 година от16.00 

часа в село Горичане, общ.Шабла, ул.“Пета“ №5 при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Актуализиране членовете на Общото събрание на 
читалището – чл.14, ал.1, т.4 от ЗНЧ.
докладва: Председателят на Чн
2. Отчет на Читалищното Настоятелство за периода април 
2016 година – март 2017 година – чл.14, ал.1, т.8 и чл.16, ал.2, 
т.4 и чл.26, ал.1 от ЗНЧ.
докладва: Председателят на Чн     
3. Отчет на Проверителната  комисия  за периода април 2016 
година – март 2017 година – чл.14, ал.1, т.8 и чл.18, ал.3 от 
ЗНЧ.
докладва: Председателят на ПК    
4. Представяне на Проекто-бюджет 2017 година и приемане на 
Бюджет 2017 година на НЧ „Народно читалище Победа – 2014 
година“ – чл.14, ал.1, т.7 и чл.16, ал.2, т.3 от ЗНЧ.
докладва: Председателят на Чн
5. Разни.
При липса на кворум, общото събрание ще се проведе същия 
ден в 17.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

п о к а н а
настоятелството на  н.Ч ”свобода 1941” с.горун, 
община Шабла свиква отчетно изборно събрание, 

което ще се състои на 24 март 2017 година от 18.00 
часа в сградата на читалището, при следния

 ДНЕВЕН РЕД
1. Отчет на дейността на читалището.
2. Финансов отчет.
3. Отчет на проверителната комисия за 2017г.
4. Утвърждаване на годишната програма на дейността на 
читалището
5. Избор на настоятелство и проверителна комисия на Н.Ч 
”Свобода1941”
6. Избор на председател на Н.Ч ”Свобода 1941”.
7. Други.

Приканваме всички членове на читалището за 
присъствие на събранието.

читалищно настоятелство
Н.ч ”Свобода 1941”
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областен информационен център  - 
добрич стартира обща инициатива 

„ЗАЕДНО за ЕВРОПА“
Инициативата, част от националната кампания на мрежата от 

28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ под над-
слов „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“ стартира символично на 10 март и ще 
продължи 60 дни. Датата на стартирането и продължителността 
са свързани с основните два информационни повода: Отбелязва-
не на 60 години Европейски социален фонд, в контекста на 60-та 
годишнина от сключването на Римския договор и 10 години при-
съединяване на България към ЕС. 

Инициативата в Добрич предвижда няколко дейности. 
На 10 март стартира конкурс „Европа в моя регион, през моите 

очи“ за фотография (ученици 8-12 клас) и рисунка (за ученици 4-7 
клас). Подробности за конкурса ще бъдат разпространени в ин-
тернет и училищата.

Екипът на ОИЦ – Добрич ще потърси и подбере минимум че-
тири души, върху чиито живот Европейски социален фонд е имал 
положително отражение и чиито истински житейски истории ще 
се опишат в кратки разкази със снимки. Разказите ще бъдат пуб-
ликувани в електронна книга заедно със други от цялата страна. 

В периода 2-12 май ще се проведе два пъти Ден на отворените вра-
ти - единият в град Добрич, а другият в една от общините в областта. 
Ще бъдат включени представители на училища, общини, доставчици 
в социални услуги в областта, с финансирани проекти по Европейски 
социален фонд и Европейски фонд за регионално развитие. 

Заключителното събитие „ЗАЕДНО за ЕВРОПА ще бъде на 13 
май 2017 г. То ще протече едновременно като две прояви:

Първата проява ще бъде организирана като спортно-образова-
телно съревнование между 8 отбора от област Добрич. Участие ще 
вземат ученици във възрастовата група 5-7 клас (участвали в раз-
лични проекти, включително и в извънкласни спортни дейности 
по проект „Твоят час

Втората проява: Стрийт арт изкуство в градски условия „Стъп-
ки по дъгата“. Идеята е сиви бетонни стълби в градски парк „Све-
ти Георги“ да се превърнат в сцена на творчески идеи и вдъхнове-
ние на участниците и заедно с жители и гости на Добрич трайно 
да преобразят част от градското пространство като го наситят с 
цветове, послания и вдъхновение. В събитието ще бъдат поканени 
творци от цялата област Добрич и участници в проекти по ОПР-
ЧР/НОИР, включително и в извънкласни школи по изобразително 
изкуство и/или дейности по проект „Твоят час“ (ОП НОИР).

ОИЦ – Добрич,  е част от мрежата от 28 информационни цен-
трове за популяризиране на Кохезионната политика на Европей-
ския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна про-
грама „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз, 
чрез Европейския социален фонд.
За допълнителна информация:

Тел./факс: 058 602 758, e-mail: oic_dobrich@abv.bg

СДРУЖЕНиЕ „ОбЕДиНЕНи ЗА ШАбЛА”
покана

управителният съвет на сдружение „обединени за 
Шабла”, на основание чл.26 от ЗЮЛнЦ, свиква общо 

отчетно събрание на сдружението, на 24.03.2017 
година от 17.30 часа в клуба на сосЗр Шабла, 

ул.”равно поле” №37 при следния
ДНЕВЕНРЕД:
1. Отчет за дейността на Сдружение „Обединени за 
Шабла” за 2016 година.
2. Отчет за изпълнение на бюджета за 2016 година.
3. Отчет на Контролния съвет.
4. Приемане на бюджета за 2017 година.
5. Приемане на годишна програма на сдружението за 
2017 година.
6. Вземане на решение за участие в програми и проекти 
на ЕС и община Шабла.
7. Приемане и освобождаване на членове. 
8. Други.
При липса на кворум в съответствие с чл.37 от ЗЮЛНЦ, 
събранието ще се проведе един час по-късно на същото 
място и при същия дневен ред.

Сенка Стоянова
Председател на ус на сдружение „обединени за Шабла”

ПОЕТичЕН кЪТ

***
Ние може да имаме много жени,
но една ще бъде от начало
до края ни:
тази, която не ще ни вини,
когато от чужда любов сме замаяни.

Ний може да имаме много жени,
но една ще бди над живота ни:
Тази, която ще каже: - Стани! –
ако клекнем, когато се целят в челото ни.

Ний може да имаме много жени,
но една ще ни обича
истински:
тази, която ще ни измени,
щом превърнем в пари мечтите си.

Стефан Цанев

Чудесен празник, посветен 
на Международния ден на же-
ната - 8 март, се проведе в НЧ 
“Дружба 1898”. Нашите само-
дейци бяха подготвили богата 
програма с много песни и тан-
ци. Децата от група “Слънце” и 
ОУ “Св. Климент Охридски” с. 

Дуранкулак поздравиха своите 
майки със стихотворения и те-
атрални етюди.

Пожелахме на всички дами 
много здраве и слънчево на-
строение!

Николинка Георгиева,
 читалищен секретар

ЗА ДЕНя НА МАМА

Поздрав от Мая Нешкова за дамите от Общината

8-ми март в Тюленово

Бъди усмихната, мамо

8-ми март - Международен ден на жената

Интересно протича учи-
лищният живот за учениците 
от ОУ „Св. Кл. Охридски“ през 
тази учебна година. Една част 
от тях, освен че са включени в 
групите по проект „Твоят час“, 
участват и в Детското полицей-
ско управление. В проведените 
до сега занятия те изучаваха 
безопасност на движението, 
оказване на първа долекарска 
помощ, слушаха за християн-
ските празници и добродетели. 
По тези теми работата продъл-
жава. Най-интересни за тях 
обаче бяха две от занятията. 

Първото през месец декем-
ври 2016 г. беше на тема „Да-
ктилоскопични отпечатъци и 
следи“. В него Светозар Калчев 
– НТЛ от РУ Полиция в гр. Ша-
бла първо разясни какво е кри-
миналистика и какво е крими-
нология. След това им разказа 
за своята работа в сектор „Да-
ктилоскопия“, по какви следи 
и как може да се открие извър-
шител на престъпление. Учени-
ците затаиха дъх, когато отвори 
куфарчето с инструменти и за-
почна да обяснява за какво слу-
жи всеки от тях. Демонстрира 
как се снема дактилоскопичен 
отпечатък. След това всеки 
един от малките „полицаи“ 
имаше възможност да бъде в 
ролята на снемащ отпечатъци. 
Интересът събуди у тях много 
въпроси, на които те получиха 

компетентни отговори. 
Второто занятие се проведе 

на 6 март. Участниците в дет-
ското полицейско управление 
посрещнаха интересен гост – 

полицейското куче Игор, което 
дойде при тях от ОДМВР Доб-
рич. То беше придружено от ра-
ботещите с него: Димчо Стамов 
– водач на служебни кучета и 
Димитър Стоилов. На заняти-
ето присъства ръководителя 
на ДПУ полицейски инспек-
тор Илиян Николов и Тихомир 
Шишков, началник група „Ох-
ранителна полиция“ от Шабла.  
Игор, занимаващ се със сложни 
полицейски операции, усети 
обичта на децата и остави да 
бъде гален, прегръщан и по за-
повед вдигаше лапа за ръкуване. 
Още повече, че той беше на въз-
растта на някои от присъства-
щите – 8 години и през всички-

те на работа в полицията. След 
първите емоции и моменти на 
опознаване започна занятието. 
Игор бързо забрави новите си 
приятели и започна стриктно 

да изпълнява заповедите на 
своя водач. Тръгваше, спираше, 
клякаше, залягаше и лягаше в 
оказано положение, сменяше 
посоката на движение, носеше 
хвърлен предмет. И всичко това 
без ропот и без елемент на неже-
лание. Еуфорията настъпи, ко-
гато „престъпникът“ Димитър 
Стоилов, маскиран „нападна“ и 
взе чантата на минаваща жена. 
Игор настървено се спусна към 
него, събори го на земята, за-
хапа ръкава-макет и започна 
ожесточена борба. Спря при 
сигнала на своя водач Д. Стамов, 
който постави белезниците на 
задържания. Двамата полицаи 
направиха пред учениците раз-
бор на занятието, а кучето още 
известно време гледаше злоб-
но „престъпника“ – нищо, че 
той вече беше свалил маската. 
Следваха много въпроси – как 
се казва кучето, от къде е дошло 

в полицията, на колко години е, 
лесно ли се обучава  и т.н. Ока-
за се, че всяко дете има куче в 
къщи и бързо познаха породата 
на Игор – белгийска овчарка. 
Полицаите обърнаха внимание 
на учениците да не правят опи-
ти да дресират своите питомци 
за залавяне на престъпници, 
защото колкото и да е добро ку-
чето, то все пак е животно, въз-
можно е да захапе и дори разкъ-
са някого, дори и собственика 
си. През това време Игор гордо 
се разхождаше в двора на учи-
лището, но винаги се връщаше, 
когато беше извикван. 

Сбогувайки се с кучето, уче-
ниците му признаха, че е по-по-
слушно от тях и го поканиха на 
гости отново. Благодариха и 
на полицейските служители за 
добре организираното и инте-
ресно проведено занятие.

изгрев

„ОТ МЕСТОПРЕСТЪПЛЕНиЕТО“ - ДУРАНкУЛАк

Игор пази престъпника, докато му слагат белезници

Малките полицаи с гостите от ОДМВР – Добрич

Дактилоскопия – вземане на пръстови отпечатъци (на 
снимката). Като пораснат малките криминолози ще могат да 
изследват и проби от ДНК…
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 ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 
ШАБЛА УВЕДОМЯВА, 

че от 1 февруари започна плащането на данък върху 
недвижимите имоти и такса битови отпадъци, както и данък 

върху превозните средства за 2017 година. 
Плащането на тези задължения се извършва на две равни 
вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на 

годината, за която са дължими. Ако платите цялата сума до 30 
април, ползвате отстъпка от 5 на сто.

Плащането става на каса в общината, стая 109, вкл. и с POS, във 
всички офиси на Български пощи,  
ИЗИПЕЙ, както и по банков път.

декларацията се подава община Шабла, стая 106.

Със затоплянето на вре-
мето в началото на пролетта 
се създава повишена пожар-
на опасност, свързана с по-
чистването на терени, жилищ-
ни дворове, затревени площи 
и промишлени обекти. Нали-
чието на големи количества 
суха тревна растителност, 
остатъци от нерегламентира-
ни сметища и други терито-
рии, върху които се намират 
горими отпадъци създава 
опасност от усложняване на 
обстановката при възникване 
на пожар. Практиката показ-
ва, че сухата растителност се 
пали, без да се спазват необхо-
димите мерки за пожарна без-
опасност и пламъците могат 
да засегнат сгради, земедел-
ски или горски насаждения, а 
също и да застрашат човешки 
живот. Независимо от висока-
та влажност на почвата, нали-
чието на горим повърхностен 
земен слой от суха трева е 
предпоставка за бързото раз-
пространение на огъня при 
пожар. Опасността от бър-
зото разпространение на по-
жар значително се увеличава 
при наличието на вятър. Раз-
хвърляните горими отпадъ-
ци също създават условия за 
възникване на пожар. Същите 
могат лесно да бъдат запалени 
от изхвърлени незагасени ци-
гари, при детска  игра с огън и 
по невнимание. 

Въпреки нормативните ак-
тове, заповеди и инструкции, 
целящи повишаване на пожар-
ната безопасност през пожа-
роопасния сезон, всяка година 
се намират недобросъвестни 
граждани, които ги пренебрег-
ват и нарушават. Безобидни на 
вид запалвания са причина за 
развитие на големи пожари, 
които изпепеляват вилни и 
стопански постройки, горски 
масиви и насаждения. Често 
това става с цел почистване, но 
извършено безконтролно и не-
организирано, без да се отчита 
пожарната обстановка, по-
следствията понякога се случ-
ва да бъдат доста трагични.

Възникналите пожари на-
насят материални и екологич-
ни щети и в повечето случаи 
са свързани с немалък разход 
на ресурс.

За да се избегнат подоб-
ни случаи, е необходимо при 
извършване на пролетно по-
чистване да се знаят и спазват 
следните основни правила:

- изгарянето на отпадъци 
се извършва под контрол в 
специално направени огнища 
или в негорими съдове, отсто-
ящи на безопасни разстояния 
от сгради и горими материа-
ли, като предварително тряб-
ва да се подготвят подръчни 

уреди за  гасене-съдове с вода, 
пясък, негорими тупалки;

-   абсолютно е забранено 
обособяването на нерагла-
ментирани сметища и запал-
ване на горимите отпадъци в 
тях;

-   да не се пали огън в бли-
зост до стрехите и под клони-
те на дърветата;

-  във ветровито време, да 
не се пали огън на открито, 
тъй-като запалените частици 
може да бъдат разнесени на  
големи разстояния и бързо 
да се разпространи пламъкът 
с обхващане на значителни 
площи;

- при запален огън и поява 
на вятър, горенето трябва да 
бъде прекратено  незабавно;

- в никакъв случай, не оста-
вяйте запален огън без посто-
янно наблюдение, до пълното 
му изгасяване;

- особено внимателни 
трябва да бъдат собственици-
те и ползвателите на имоти, 
които са в близост до горски 
територии и извършват изга-
ряне на събраните горими от-
падъци. Това трябва да става 
на разстояние не по-малко от 
100 м от горските масиви;

- при пребиваване в горите 
или полето, както и при пъ-
туване с превозни средства 
не изхвърляйте неизгасени 
клечки кибрит или угарки от 
цигари;

- стриктно спазване на за-
браната за изгаряне на  изсъх-
налата тревна растителност 
в земеделските земи. Съглас-
но чл.6, ал.1, т.2 от Закона 
за опазване на земеделските 
земи това категорично е ЗАБ-
РАНЕНО.

- Не допускайте паленето 
на огън от деца или възрастни 
хора, които не са в състояние 
да контролират горенето и из-
гасяването на огъня при реал-
на опасност от пожар;

При забелязване на при-
знаци на пожар (дим, мирис 
на изгоряло и пламъци) е за-
дължително бързо да се оцени 
обстановката и своевременно 
да се подаде точно съобщение 
за забелязания от вас пожар 
на единния номер за спешни 
повиквания  112. При въз-
можност може да се започне 
гасенето с подръчни средства, 
без да се поема излишен риск.

Необходимо е  да се раз-
бера, че е нужна проявата  на 
отговорност и съзнание във 
всеки един от нас, при спаз-
ване  на противопожарните 
изисквания при пролетното 
почистване, което от своя 
страна,  е и гаранция за недо-
пускане на нежелани запалва-
ния през този период.

ОД ПбЗН

ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ – 
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

3475 са постъпилите до мо-
мента декларации за облагане с 
корпоративни данъци в офиса 
на НАП в Добрич, съобщават 
от приходната агенция. 2811 от 
тях са подадени по електронен 
път, което представлява 81% 
от подадените декларации. От 
НАП припомнят, че годишна 
декларация за облагане с кор-
поративен данък са длъжни да 
подават и фирмите, които не са 
осъществявали дейност през 
2016 година. Те попълват отде-
лен формуляр - образец 1010а. 
В него фирмите декларират, 
че за предишната година не са 
имали дейност и не са отчели 
приходи или разходи съгласно 
счетоводното законодателство. 
Към тази декларация не се при-
лага годишен отчет за дейност-

та. Декларациите се подават в 
офисите на НАП по мястото 
на регистрация на фирмите, по 
пощата с обратна разписка или 
по интернет.

 Фирмите, които подадат де-
кларациите си по електронен 
път ползват 1% отстъпка от 
дължимия годишен корпорати-
вен данък (но не повече от 1000 
лв.). Тази отстъпка се ползва, 
само ако и данъкът е внесен до 
крайния срок за подаване на 
декларацията - 31 март 2017 г.

Неподаването на деклара-
циите се санкционира, като 
минималната глоба е 500 лева 
за юридическото лице и 200 
лева за управителя на фирмата, 
уточняват от приходната аген-
ция.

Дарик Добрич

НАП НАПОМНЯ: И ФИРМИТЕ 
БЕЗ ДЕЙНОСТ ПОДАВАТ 
ГОДИШНИ ДЕКЛАРАЦИИ

ПОДПОМАГАНЕ  
ПРЕЗ 2017 Г. НА ДЕЦА  
С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

в и к добриЧ сЪобщават:
Предвид настъпилото затопляне на времето, 

започва раззимяването на водомерните шахти. 
Затова от водното дружество  приканват 

абонатите за активно съдействие с цел реални 
отчети на водомерите.

Правителството прие Про-
грама на мерките за закрила 
на деца с изявени дарби от дъ-
ржавни и общински училища 
през 2017 г. Целта й е да бъдат 
насърчени творческите, науч-
ните и спортните заложби на 
деца с постижения в областите 
на изкуството, науката и спор-
та с допълнителни материални 
стимули.

Предвиденото еднократно 
финансово подпомагане в раз-
мер до 195 лв. е за обучение в 
курсовете по изкуства, наука 
и спорт, за участие в пленери, 
обучителни и тренировъчни 
лагери, в национални и между-
народни конкурси, олимпиади 
и спортни състезания. Ще бъ-
дат отпускани и едногодишни 
стипендии са в размер на 135 
лв. месечно. За целта в цен-
тралния бюджет са заделени 1,8 
млн. лева.

Стимулите са за деца и уче-

ници, класирани на първо, 
второ или трето място на кон-
курс, олимпиада или състеза-
ние на национално или между-
народно равнище, а в областта 
на спорта – на първо, второ и 
трето място на олимпийски 
игри, световно, европейско 
или балканско първенство, 
или ако са шампиони от фина-
ли на държавно индивидуално 
първенство.

В Програмата са включе-
ни конкурси, олимпиади и 
състезания с доказан висок 
критерий при излъчване на по-
бедителите, които мотивират 
активно учениците за творче-
ски, научни и спортни пости-
жения. Подборът е съобразен 
със спецификата на изява и 
проява на дарованието в дет-
ската и ученическата възраст в 
областта на изкуствата, науката 
и спорта.

Пресцентър МС

Работно заседание на Об-
ластната комисия по заетост, 
председателствано от Област-
ния управител Детелина Нико-
лова, се проведе на 9 март 2017 
г., в Областна администрация. 
Целта на срещата бе обсъж-
дане и подготовка на Регио-
нална програма по заетост и 
обучение. При откриването на 
заседанието Областният уп-
равител припомни на члено-
вете на Комисията по заетост, 
че  размерът на финансиране-
то за област Добрич е 117 385 
лв., определен по методика, в 
която се взема под внимание 

средномесечното равнище на 
безработица за деветте месеца 
на миналата година и срокът 
на програмата тази година е до 
30 ноември. Трябва да се преце-
ни дали всички общини ще се 
включат в програмата или ще 
участват общините от областта, 
в които безработицата е над 
средното ниво, каза Детелина 
Николова и предостави думата 
на Пламен Начков – директор 
на Регионална служба по зае-

тост Варна, който представи 
накратко анализ на трудовия 
пазар в област Добрич и раз-
пределение на работни места 
по общини, съгласно утвърде-
ната методика. 

Според показателите сред-
ното ниво на безработица за 
област Добрич е 9%, каза Пл. 
Начков и посочи, че докато сред-
номесечно в областният център 
Добрич има по 505 обявени ра-
ботни места в дирекция „Бюро 
по труда“, то в Крушари сред-
номесечно обявените работни 
места са само 5. С високо средно 
ниво на безработица в областта 

освен Крушари са още общи-
ните Генерал Тошево и Тервел, 
посочи още той. „При анализа 
и направения разчет е заложено 
увеличението на минималната 
работна заплата и определените 
средства са разчетени за общо 
34 работни места, които могат 
да бъдат разкрити за наемане 
на хора за шест месеца на пълен 
работен ден. Разпределението, 
съгласно методиката, по която 
биха оценявани проектни пред-

ложения, е както следва – общи-
на Крушари ще  може да пода-
де проект за 11 работни места, 
Генерал Тошево – 6, Тервел – 5, 
Шабла – 3, Добричка, Каварна 
и Балчик – 2, община Добрич – 
град – 1 и за две работни места 
– Областна администрация“ – 
сподели Начков.

Областният управител Де-
телина Николова заяви, че Об-
ластна администрация се отказ-
ва и няма да участва с проектно 
предложение тази година в Ре-
гионалната програма по заетост 
за сметка на четирите общини – 
Крушари, Генерал Тошево, Тер-

вел и Шабла, които имат повече 
потребности. Тя призова оста-
налите участници в заседанието 
да преценят доколко имат нуж-
да. Представителите на община 
град Добрич изразиха станови-
ще, че се дава превес на трайно 
безработните и това поставя об-
щината в неравностойно поло-
жение с останалите общини. В 
хода на дискусията Областният 
управител поясни, че акцентът 
в Регионалната програма по за-

етост 2017 са безработните, а не 
обществено-полезните дейнос-
ти. Участниците в заседанието 
приеха решение до средата на 
месеца писмено да потвърдят 
или откажат участие в програ-
мата за тази година, след което 
отново комисия, сформирана 
със заповед на Областния уп-
равител и подпомагана от Ре-
гионалната служба по заетост 
ще направят разпределение на 
средствата и при заявени отка-
зи, ще се увеличат възможните 
бройки работни места в общи-
ни, за сметка на отказалите се 
техни колеги. До края на месеца 

трябва да бъде изготвена Регио-
налната програма за заетост.

Зам.-областният управител 
Сали Феим сподели с члено-
вете на Комисията по заетост 
участието си в работна среща 
в Министерството на труда и 
социалната политика, на което 
са обсъждани постъпили досе-
га предложения за изменения в 
нормативните документи.

Пресцентър на областна 
администрация-добрич

ЗАСЕДАВА ОбЛАСТНАТА кОМиСия ПО ЗАЕТОСТ 

Кметът на община Шабла Мариян Жечев (крайният вдясно) на заседанието


