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„Ако ти вярват, въпреки че не те разбират, значи те обичат.“ 
Юлия Леонтиева

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

продавам 
иТАЛиАНСкА РъчНА МОТОРНА 

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

за контакти: 0889 015 568

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. 

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. Добру-
джа“ №2, в сградата на СУ“Асен Златаров“.  Избирателите 
ще могат да упражнят своето право на глас при осигурена дос-
тъпна среда, на първи етаж в сградата на училището (подходът 
е с изградена рампа).
Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избира-
телните секции в изборния ден, могат да подават заявки на 
телефон: 05743/45-88 или на адрес: гр.Шабла, ул.“Равно поле“ 
№35 до Общинска администрация – гр.Шабла, екип за избори-
те. В изборния ден - 26 март 2017 г. заявки се приемат от 7.00 
до 18.00 ч. При заявки Общината ще осигури автомобил.
Общинска администрация - гр. Шабла уведомява избиратели-
те, че могат да подават писмените заявления до Кмета на об-
щина 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.

За 12-и път в Добрич ще се 
проведе Фестивал на меда. Това 
съобщи пред журналисти Янко 
Янков, организатор на проявата 
в рамките на проведената прес-
конференция в Областна адми-
нистрация. Янков изказа благо-
дарност от свое име и от името 
на пчеларите, които участват 
във фестивала, към Областния 
управител и Община град Доб-
рич за съдействието, което про-
изводителите на пчелен мед и 
продукти получават. 

Пролетното издание започ-
ва от понеделник – 20 март, и 
ще продължи до 29.03.2017 г., 

каза Янков. Жителите и гостите 
на Добрич ще могат отново да 
дегустират и да си купят нату-
рални пчелни продукти с гаран-
тирано качество, увери Янков. 
Той посочи, че по това време 
на годината един от сигурните 
признаци за това дали медът е 
без примеси, показателен факт 
е неговата консистенция. „Ме-
дът не трябва да е течен, както 
е в магазините на търговските 

вериги. Течното му състояние 
се постига с царевична меласа, 
която е отпадъчен продукт от 
други хранителни производ-
ства, но намалява качеството 
на меда. Аз като организатор на 
фестивала, както и пчеларите 
изложители, гарантираме имен-
но това – качествени натурални 
пчелни продукти“ – посочи Ян-
ков и покани всички да посетят 
щандовете на четиримата про-
изводители, които ще участват в 
12-ото издание на фестивала на 
меда в Добрич.

Пресцентър – Областна 
Администрация Добрич

ТЪРСЯ 
Продавачка 
за рибен мага-
зин в Шабла, 
също така и  

шофьор.
Целогодишно!

Телефон за контакт:  

0886/ 213-720

ЧЕСТИТА ПЪРВА 
ПРОЛЕТ, СКЪПИ 
СЪГРАЖДАНИ!

в снек-бар „оазис“
на 22-ри март,  
от 19:00 часа, 

ПОСЛучАй ПъРВА  
ПРОЛЕТ, щЕ Ви 
ПОСРЕщНЕМ С 

ВСички куЛиНАРНи 
ПРЕДВЕСТНици НА 

ПРОЛЕТТА – АгНЕшкО 
НА ПЕщ, зЕЛЕНи 

САЛАТки, ДЕСЕРТи НА 
ОСНОВАТА НА ПРЕСНи 

ягОДи и ОщЕ ДРуги 
гАСТРОНОМичЕСки 

изНЕНАДи зА ВАС!
Моля, заповядайте!  

За нас отново ще бъде 
чест да ни гостувате!

Областният управител Де-
телина Николова апелира да 
подкрепим националната кам-
пания на омбудсмана на Репу-
бликата „Великден за всеки“ – 
„Дари празник на баба и дядо“. 
Инициативата под патронажа 
на Мая Манолова се организи-
ра за втора поредна година в 
навечерието на големия хрис-
тиянски празник. 

И тази година се набират 
както парични средства, така 
и хранителни продукти, които 
заедно с доброволци ще бъдат 
раздадени седмица преди Ве-
ликден на възрастните хора. 
Дарените парични средства ще 
бъдат обърнати във ваучери за 
храна, всеки на стойност 20 лв., 
с които притежателите им ще 
могат да пазаруват в магази-
ните на веригите „Billa“, „Lidl“, 
„Кaufland“, както и други, които 
допълнително ще бъдат обя-
вени на сайта на омбудсмана. 

Ваучерите ще бъдат раздадени 
по предварително уточнени по-
именни списъци, предоставени 
от НОИ. С тях ще бъдат под-
помогнати онези пенсионери, 
чиято пенсия е над минимума 
от 314 лева и по тази причина 
няма да получат надбавка от 40 
лева, която правителството от-
пуска за празника. 

Партньор на инициатива-
та е Български Червен кръст. 
За набиране на парични даре-
ния милосърдната организа-
ция в Добрич е разположила 
в пощенските клонове в града 
четири кутии за дарения – в 
пощенския клон в кв. „Балик“, 
в пощенския клон в ДКЦ-2 и в 
двата салона в Централна поща. 

Тази година кампанията 
„Великден за всеки“ – „Дари 
празник на баба и дядо“ наби-
ра средства по банкова сметка 
в УниКредит Булбанк, разкрита 
конкретно и единствено за це-

лите на кампанията, като титу-
ляр е Български Червен кръст 
(БЧК).

IBAN: 
BG53UNCR70001522802795

Банков код: UNCRBGS
Или със SMS 1255 - на стой-

ност 1 лев, освободен от ДДС;
На стационарен номер 0900 5 

1255 на стойност 1 лев, освобо-
ден от ДДС;

Чрез on-line дарения от Бъл-
гария и чужбина на сайта на 

БЧК –
www.redcross.bg;

На Интернет платформата 
AMMADO –

https://www.ammado.com/
nonprofit/bulgarianredcross/

statement.
От екипа на омбудсмана 

Мая Манолова отправят из-
рична молба, ако решите да 
дарите, при попълване на пла-
тежното нареждане да бъде 
посочена конкретна община, 
така че набраните средства 
да отидат при пенсионерите 
от населеното място, от кое-
то е дарението.

НАциОНАЛНАТА кАМПАНия  
„ВЕЛикДЕН зА ВСЕки“

ПРЕДСТОИ 12-ТО ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛА НА МЕДА
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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

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 18 март 2017 година се навършиха

10 години 
от смъртта на

димитър атанасов пеев
починал на 84 години

Добрите хора не умират, 
не се превръщат в пепел или дим.

Те винаги оставят светла диря 
и честен път, по който да вървим.

От семейството  

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 22 март 2017 година се навършват 

40 дни
 от смъртта на 

анастасия димова 
ГеорГиева

Напусна ни един безкрайно 
добър човек с любящо сърце.

Ще ни липсваш! 
Почивай в мир!
От семейството

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

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

телефон за контакт: 0888/ 85-29-54
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.

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.

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”

ВЕЛИКО ДИМОВ
ЛицЕНзиРАН ЛЕСОВъД

кастрене полезащитни пояси;
озеленяване;
залесяване.

телефон за връзка: 0886 31 62 69

СНЕК-БАР „ФАРЪТ“ 

ТъРСи СЕРВиТьОР  
На ПОСтОяНеН тРУДОВ ДОгОВОР, 

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

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.
При липса на кворум, събранието ще се проведе един час по-

късно, на същия ден и място.
Приканваме всички членове на читалището за присъствие 

на събранието.
читалищно настоятелство

Н.ч ”Свобода 1941”

Миналата седмица в Шабла 
отвори врати нов магазин в 
Шабла за дамска, мъжка и дет-
ска мода. Той се намира в сгра-
дата на бившия супермаркет.

Там чаровната продавач-
ка Диана Николова, която е и 
собственик на магазина, ще ви 

посрещне, обслужи и даде съ-
вет.

ЕТ „Диана Николова“ – 
„шик“ работи всеки ден от 
9.00 до 12.30 часа и от 14.30 до 
18.00 часа, почивен ден – не-
деля.

Моля, заповядайте!

НОВ МАгАзиН В шАбЛАсъобЩение
УС на ЗК „Приморец“ с. тюленово свиква годишно 

отчетно събрание на 8 април 2017 година от 9:00 часа 
в клуба на с. тюленово при следния 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на член кооператори.
2. Отчет за дейността на УС на ЗК за 2016 година.
3. Отчет на КС на ЗК за 2016 година.
4. Приемане на Годишния финансов отчет за 2016 
година.
5. Текущи въпроси.

При липса на кворум, събранието ще се проведе на 
същото място, един час по-късно.

уС на зк „Приморец“ 
с. Тюленово 

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.
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ПРОЛЕТ
Пролет мила, животворна,
колко хубава си ти!
И засмяна, благотворна,
пълна с драгост, с красоти!

Зимний сняг се разтопява,
гинат гъстите мъгли,
въздухът се разведрява
и се пълни с миризми.

Чудно, топло слънце ясно -
целий свят се весели;
по нивята полугласно
там тревата шумоли.

По горите хор от птички
чурулика от зора,
а пък стадото овчички
хрупка росната трева.

И овчарят с свойта свирка
ги подкарва да пасат;
тук-таме си агне припка
и се радва на тоз свят...

Пролет мила, животворна,
колко хубава си ти!
И засмяна, благотворна,
пълна с драгост, с красоти!

Васил Н. Попович

НА 20 МАРТ 2017 ГОДИНА ПОСРЕЩАМЕ 
АСТРОНОМИЧЕСКАТА ПРОЛЕТ

Конкурсът се организира 
от Професионална гимназия 
по икономика и управление 
„Елиас Канети“ – Русе и меж-
дународно дружество „Елиас 
Канети“ за ученици от 8 до 12 
клас. Тази година темата, която 
организаторите са избрали е 
„Тайното сърце на часовника“ – 
мисъл на бележития наш съна-
родник из „Записки 1942-1985“.

Желаещите да участват 
млади автори могат да изби-
рат между следните форми - 

есе, стихотворение, рисунка, 
кратък разказ “характеропис” 
- дописване на Канети в рам-
ките на проект “Слуховиде-
цът”. Организаторите събират 
творбите до 7 април т.г., след 
което компетентно жури ще 
извърши класиране във всеки 
от жанровете, като класира-
ните на първите три места ще 
получат предметни награди, а 
за всички участници ще бъдат 
отличени със сертификати за 
участие. 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 
„ЕЛИАС КАНЕТИ“

Кандидатират за 
8-ми добрички 
многомандатен 
избирателен 
район 
единствения 
кандидат-депутат 
живущ в община 
Шабла, 
МОМчиЛ 
САРАНДЕВ. 
той е с 
преференциален 
номер 
в листата – 12.

кОАЛиция АбВ и ДВижЕНиЕ „21“, 
ПОДкРЕПЕНи ОТ ДВижЕНиЕ 

„СОциАЛЕН ХуМАНизъМ“

Световният ден на водата 
всяка година се отбелязва на 22 
март за привличане на внима-
нието върху значението на во-
дата и необходимостта от опаз-
ването й. През 2017 г. темата е 
свързана с отпадъчните води.

Кампанията „Защо хабим 
водата?“ отправя послания за 
намаляване на количеството 
отпадъчни води и възможност-
ите за оползотворяването им.

До 2030 г. според подцел 6.3 
от Целите за устойчиво разви-
тие (ЦУР) трябва да „подобрим 
качеството на водата чрез на-
маляване на замърсяването, 
да намалим изхвърлянето на 
отпадъци, да сведем до ми-
нимум отделените опасни хи-
мични вещества и материали, 
да намалим наполовина дела 
на непречистените отпадъчни 
води и значително да увеличим 
рециклирането и безопасното 
повторно използване на водата 
в световен мащаб“.

Напредъкът по тази подцел 
ще допринесе за осигуряване 
на: здравословен начин на жи-
вот и насърчаване на благосъ-
стоянието на хората във всяка 
възраст (ЦУР 3); наличие и 
устойчиво управление на во-
дата и достъп до канализация 
за всички (ЦУР 6); финансо-
во достъпна и чиста енергия 
(ЦУР 7); устойчиви градове и 
общества (ЦУР 11); опазване и 
устойчивост на морската среда 
(ЦУР 14); устойчивост на сухо-
земните екосистеми (ЦУР 15).

ВАЖНО
• В световен мащаб над 80% 

от образуваните отпадъчни 
води се връщат обратно в при-
родата, без да бъдат пречисте-
ни или повторно използвани.

• 1, 8 милиарда души използ-
ват източник на питейна вода, 
замърсен с фекалии, като се 
излагат на риск от заразяване 
с холера, дизентерия, коремен 
тиф и полиомиелит. Замърсе-
ната вода, слаборазвитата ка-
нализационна система и лоша-
та хигиена причиняват около 
842 000 смъртни случаи всяка 
година.

• 663 милиона души все още 
нямат достъп до безопасни из-
точници на питейна вода.

• До 2050 г. близо 70% от на-
селението на света ще живее в 
градовете – днес 50%.

В момента повечето градо-
ве в развиващите се страни не 

разполагат с подходяща инфра-
структура и ресурси за упра-
вление на отпадъчните води по 
ефективен и устойчив начин.

• Възможностите за използ-
ване на отпадъчните води като 
ресурс са огромни.

Безопасното управление на 
отпадъчните води би могло да 
осигури възможност за дос-
тъпен и устойчив източник на 
вода, енергия, хранителни ве-
щества и други материали, го-
дни за повторна употреба.

• Разходите за управление 
на отпадъчните води не могат 
да се сравняват с ползите за 
човешкото здраве, икономиче-
ското развитие и устойчивост-
та на околната среда, защото 
осигуряват нови възможности 
за бизнеса и създаването на по-
вече „зелени“ работни места.

ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ И 
ВОДНИЯТ ЦИКЪЛ

Водата трябва да бъде вни-
мателно управлявана във всеки 
етап от водния цикъл: от доби-
ването на прясна вода, нейно-
то предварително третиране, 
разпределение, използване, 
събиране и последващо пре-
чистване, до използването на 
пречистените отпадъчни води 
и тяхното връщане обратно в 
природата, за да бъде добита 
отново и цикълът да започне 
отначало.

Поради увеличаване на на-
селението, ускорената урба-
низация и икономическото 
развитие, количеството на об-
разуваните отпадъчни води и 
замърсяването им в световен 
мащаб нараства.

Въпреки това управлението 
на отпадъчните води е сериозно 
пренебрегвано и потенциалът 
им е подценяван като достъпен 
и устойчив източник на вода, 
енергия, хранителни вещества 
и материали, годни за повторна 
употреба. Ето защо отпадъчни-
те води трябва да се разглеждат 
като ресурс, а не като бреме, от 
което да се избавим.

Има много и различни сис-
теми и процеси за пречистване, 
които ще позволят да използва-
ме отпадъчните води в отговор 
на увеличената нужда от вода в 
развиващите се градове, в под-
крепа на устойчивото селско 
стопанство, както и за произ-
водство на енергия и развитие 
на промишлеността.

МОСВ

22 МАРТ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

С гордост на сърцето мога 
да заявя, че съм част от българ-
ския народ. България е малка 
по територия страна, но изклю-
чително красива. Това е място-
то, където съм се родила, къде-
то съм направила първите си 
крачки и съм научила първите 
си думи. Земя, върху която жи-
вее народ с вековни традиции 
и култура, със славна история. 
За нея са проливали кръвта си 
най-славните й синове, нея са 
прославяли творците в произ-
веденията си.

Гордея се с миналото на Бъл-
гария, с всеки българин, посве-
тил живота си за нашата родина. 
Гордея се с постиженията на на-
шите спортисти, с хората, които 
славят името на България с та-
ланта си, гордея се с величест-
вената красота на нашата малка 
страна. Нима има друго кътче 
по света, което да сбира в едно 
величествени планини, плодо-
родни равнини и низини, реки, 
езера, малки китни селца, посе-
щавайки които, осъществяваш 
едно пътуване назад във време-
то. Нашето Черноморие, нашата 
Тракия, нашите Балкани съхра-
няват дълбоко в себе си спомена 
за битките вековни. Български-
ят народ е силен народ изживял 
V века робство, V века забрава, 
но не забравил своята история, 
своите традиции, своя език. 
Кой американец би могъл да се 
похвали с над хиляда и триста 
годишна история?! Нима има 

друг народ, освен нашият, кой-
то се хвърля в ледените води на 
Богоявление, нима някой друг 
скача огън на Сирни заговезни 
или пък би се осмелил да тан-
цува върху огън?! Всичко това 
се пази векове наред, предава се 
от поколение на поколение и ни 
кара гордо да заявим: “ Аз съм 
българин!”. 

Но положението днес е 
по-различно. Много хора оти-
ват да работят в чуждите земи, 
защото там плащали по-добре, 
там стандартът на живот бил 
по-висок, там управлението 
било на необходимото ниво. Как 
очакват България да се развива 
след като всички я напускат? 
Как очакват тя да живее, след 
като родителите съветват деца-
та си  “да бягат навън”? Много 
усилия се искат за да си наме-
риш работа, да живееш нормал-
но, но все пак не е невъзможно. 
Който иска ще намери начин, 
ще се труди макар и за по-малко 
пари, но ще остане, защото във 
вените му тече българската, ро-
долюбивата кръв.

 Начинът, по който да се 
справим с проблемите си е като 
се изправим срещу тях, а не 
като ги заобикаляме или избя-
гаме. Можем, ако сме заедно! 
“Народ, който танцува в ледени 
води и ходи по огън не може да 
бъде унищожен”!

катерина шишкова
XII клас на 

СУ ”асен Златаров”

ГОРДОСТ ИЛИ ПРОКЛЯТИЕ 
Е ДА СИ БЪЛГАРИН?

На абитуриентите от ХII клас на СУ”Асен Златаров”- гр. Ша-
бла в учебния час “Свят и личност” беше поставена задача да на-
пишат есе на теми, свързани с България. 

Искам да отбележа, че написаното е без всякаква допълнител-
на редакция и е  написано в рамките на 35 мин. без предварителна 
подготовка. Изказаните мисли са напълно спонтанни. 

С уважение : Сминка филчева
 преподавател по “Свят и личност”

От 1999 година на 21 март се 
отбелязва Световният ден на 
поезията.

Решението да се посвети този 
ден на поезията е взето на Гене-
ралната конференция на Орга-
низацията на ООН по въпросите 
на образованието, науката и кул-
турата, проведена в Париж.

Целта на този празник е да 

популяризира четенето, писа-
нето и публикуването на пое-
зия по света.

В декларацията на ЮНЕСКО 
се казва, че Световният ден 
на поезията е с цел “да се даде 
признание и сила на национал-
ните, регионалните и интер-
националните организации за 
поезия”.

21 МАРТ - СВЕТОВЕН ДЕН 
НА ПОЕЗИЯТА

Честито!
Нашата скъпа дъщеря 
и сестричка Веселина 
Мирчева навършва 8 
годинки на 23 март. Бъди 
ни жива и здрава, Веси. Все 
така да ни радваш, учи се, 
твори и бъди винаги радостна и усмихната!

От семейството

На 26 март 2017 година
в 3.00 часа 
преминаваме 
към лятното 
часово време.

На 26 март 2017 годинаНа 26 март 2017 година

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
На 23 март любимият 
ни Иван Димов 
навършва 55 години. 
Пожелаваме ти най-
вече много здраве, 
щастие и дълъг живот!

От съпруга, деца и 
приятели
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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

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

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
на вниманието на юридически и физически лица,

ползватели на земеделски земи в землищата на общините в
област Добрич

За осигуряване пожарната безопасност при извършване на 
дейности в земеделските земи при прибиране и съхранение на 
зърнено-житните култури през 2017г. и на основание чл.13 от 
Наредба JV® 8121 з-968 от 10.12.2014г. на МВР и МЗХ (обн.

ДВ, брЛ05 / 19.12.2014г.) ръководителите на фирми и земеделски 
кооперации, арендаторите, частните земеделски производители и 

ползвателите на земеделски земи се задължават:

Чл. 13. (1) Юридическите и физическите лица, 
осъществяващи дейности в земеделските земи:
1.организират и изпълняват изискванията на наредбата;
2.уведомяват писмено съответната РСПБЗН преди започване на 

жътвата в площи над 100 дка;
3.подават по реда на чл. 29 от Административнопроцесуалния 

кодекс искане в РСПБЗН за допускане до участие в жътвената 
кампания на земеделската техника; писмената форма на 
искането е съгласно приложение № 1;

4.парцелират и осигуряват пожарозащитни ивици в земеделските 
земи, засети с житни култури, съгласно изискванията на чл. 16;

5.организират или определят лице за провеждането на 
инструктажи за пожаробезопасна работа на лицата, 
изпълняващи задълженията като физическа охрана и 
наблюдение на посевите, и участниците в жътвената кампания, 
за което се изготвя и подписва протокол;

6.осигуряват спазването на условията по чл. 17, 18 и 19;
7.осигуряват земеделската техника и площадки за зареждане 

с леснозапалими течности (ЛЗТ) и горими течности (ГТ) с 
пожаротехнически средства съгласно приложение № 2;

8. носят отговорност за поддържане в изправно състояние 
и извършване на техническо обслужване, презареждане и 
хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на 
пожарогасителите;

9.представят до края на месец април в РСПБЗН схеми с 
разположението на засетите площи с житни култури, 
пожарозащитните ивици, пътищата за придвижване на 
пожарната техника и действащите водоизточници;

10.поставят на видни места покрай площите с житни култури 
знаци за забрана на пу шенето и паленето на открит огън в 
съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните 
изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве 
при работа (ДВ. бр. 3 от 2009 г.).

(2) Към искането по ал. 1, т. 3 се прилагат следните документи:
1.  когато искането се подава от упълномощено лице - 

пълномощно с нотариална заверка на подписа;
2.  документ за внесена държавна такса;
3.  документ (копие), удостоверяващ, че съответната земеделска 

техника е преминала годишен технически преглед, когато 
се изисква съгласно Закона за регистрация и контрол на 
земеделската и горската техника, или периодичен технически 
преглед съгласно Закона за движение по пътищата.

Изискването по чл.13, (1), т.9 може да изпълните, като 
получите от кмета на съответното населено място копие от 
карта на землището и нанесете разположението на засетите 
площи с пшеница, ечемик и тритикале.

При установено неизпълнение на горепосочените изисквания 
се носи административно - наказателна отговорност  

по чл.265 от ЗМВР.

Със заповед на министърът 
на земеделието и храните № 
рд 46-141 от 01.03.2017 г. е одо-
брен окончателния специали-
зиран слой „площи, допустими 
за подпомагане” за кампания 
2016. Заповедта е издадена и е 
публикувана в държавен вест-
ник, брой 23 от 17 март 2017 г., 
в изпълнение на наредба № 105 
от 2006 г. за условията и реда за 
създаване, поддържане, достъп 
и ползване на интегрираната 
система за администриране и 
контрол (ИСАК).

 В тази връзка земеделските 
стопани, подали възражения 
в периода 27 януари – 10 фев-
руари 2017 г. срещу проекта 
на слой „площи, допустими за 
подпомагане”, могат да се ин-
формират за резултатите от 
тяхното разглеждане на интер-
нет страницата на държавен 
фонд „Земеделие“, секцията за 
генериране на възражения.

 Данните от специализира-
ния слой са предоставени на 

разплащателната агенция за 
зареждане в исак с цел обезпе-
чаване на приема на заявления 
за подпомагане по кампания 
за директните плащания през 
2017 година, както и за извърш-
ване на задължителните кръс-
тосани проверки на подадените 
през 2016 заявления за подпо-
магане. На тази бази предстои 
да се извърши окончателна ото-
ризация и плащания на площ 
за миналогодишната кампания.

Разплащателната агенция, 
при необходимост, ще извър-
ши корекции в направените до 
момента плащания по схемите 
и мерките за подпомагане на 
площ. допълнителни субсидии 
ще бъдат изплатени на земедел-
ските стопани, на които първо-
начално е изплатена по-малка 
сума, а на стопаните, при кои-
то се установи, че е изплатена 
по-голяма сума ще се предпри-
емат стъпки за нейното възста-
новяване.

МзХ

 „ПЛОЩИ, ДОПУСТИМИ  
ЗА ПОДПОМАГАНЕ”  
ЗА КАМПАНИЯ 2016

На 11 март 2017 година бе 
подновено първенството в „А” 
областната футболна група, 
като отборът на „Нефтяник” 
трябваше да гостува в Добрич 
на „Лозенец”. Наложи се по 
молба на домакините срещата 
да се играе в неделя, тъй като 
в основната си част те участ-
ваха в турнир в Ботсвана,Юж-
на Африка. Двубоят се игра на 
изкуствения терен на ПФК”До-
бруджа”, който позволи и на 
двата отбора да разгърнат це-
лия си потенциал. Домакините 
поведоха още в третата минута, 
след центриране в наказателно-
то поле, където капитана Недко 
Валентинов с глава отбеляза 
красив гол. Ранният гол не сму-
ти гостите от Шабла и те много 
бързо успяха да възстановят 
равенството. Опорният халф 
Христо Стоянов се възползва 
от перфектно подаване на Пла-
мен Атанасов, като пое топката 
с гърди и от въздуха с левия 
крак изпрати коженото кълбо 
в долния ляв ъгъл на добрич-
ката врата. В 33 минута, след 
центриране от ъглов най-съ-
образителен се оказа централ-
ният нападател Атанас Иванов, 

който от непосредствена бли-
зост изведе шабленци напред 
в резултата 1:2. В последната 
минута на първата част отно-
во той можеше да отбележи и 
трети гол, но защитник на до-
макините изби от голлинията. 
При този резултат двата отбора 
се оттеглиха на почивката в съ-
блекалните. 

 Очакваше се  домакините 
да излязат за второто полувре-
ме мобилизирани до край, но 
те надхвърлиха и най-смелите 
ни прогнози. По една случай-
ност не се стигна до счупва-
не на крак на футболист от 
гостите. Съдията от Добрич 
също прояви изненадваща 
безпристрастност и набързо 

показа няколко жълти, а в по-
следствие и два червени кар-
тона, с което очевидно охлади 
превъзбудените състезатели 
на „Лозенец”. До този момент 
,до 65-та  минута „Нефтяник” 
показа една от най-добрите си 
игри за сезона и при ситуация-
та с двама футболиста повече и 
резултат 2:1 в тяхна полза, като 
че ли всички вече предвкусва-
ха сладостта на победата. Но в 
оставащите 25 минути се слу-
чи истинско чудо. Вместо да 
поемат изцяло инициативата 
,без особени рискове с посте-
пенни атаки да решат нещата в 
своя полза с бърз трети гол, те 
проявиха учудваща пасивност. 
Това поведение, подпомогна-

то от съдийската тройка, даде 
възможност на домакините 
да отбележат  два безответ-
ни гола. Особено победния, 
паднал две минути преди 
последния съдийски сигнал 
предизвика освен логичното 
задоволство у домакините, но 
и многото им иронични ус-
мивки при неотсъждането на 
поредната очевадна засада пред 
вратата на шабленци. Така, след 
като момчетата от „Нефтяник” 
надиграха тактически домаки-
ните до 65 минута и водиха с 
2:1, допуснаха 9 от „Лозенец” да 
отбележат два гола и в крайна 
сметка да се поздравят заслу-
жено с победа от 3:2. 

изгрев

„НЕфТяНик“ зАПОчНА СъС зАгубА ПРОЛЕТНия ПОЛуСЕзОН

Отборът на „Нефтяник“ (снимка архив „Изгрев“)

В ОчАкВАНЕ...

Обновен е Областният ре-
гистър „Военни паметници“ и 
вписаните в него паметници на 
територията на цялата област 
са вече 101 броя. В регистъра са 
вписани изградените нови шест 
военни паметника на територия-
та на Община Генерал Тошево и 
паметникът на генерал Колев и 
загиналите за освобождението 
на Добруджа през 1916 г.

Припомняме, че на проведено 
на 21 февруари 2017 г. работно 
заседание Областната комисия 
„Военни паметници” единодуш-
но реши новите паметници на 
територията на общините Гене-

рал Тошево и Добрич да бъдат 
вписани в Областния регистър 
на военните паметници.

След обновяването на списъ-
ка най-голям брой паметници 
има на територията на община 
Добричка – 45 бр., от община 
град Добрич в списъка са вписа-
ни 9 паметника, от община Кава-
рна – 3 бр., община Тервел – 9 бр., 
община Генерал Тошево – 15 бр., 
община Шабла – 3 бр., община 
Крушари – 7 бр., и община Бал-
чик – 10 броя.

Пресцентър на 
Областна администрация-

Добрич

ОБНОВЕН Е ОБЛАСТНИЯТ 
РЕГИСТЪР „ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ“

На 20 март 2017 г. Програма-
та за летни студентски стажове 
в държавната администрация 
стартира с над 1200 стажа в 43 
професионални направления.

Програмата предоставя 
възможности за талантливи 
български студенти за провеж-
дане на пълноценни стажове 
в структурите на държавната 
администрация на всички нива 
и в цялата страна. Стажантска-
та програма е с фокус върху 
придобиването на практически 
опит, нови професионални уме-
ния и запознаване с държавната 
администрация.

В топ 5 на най-търсените 
професионални направления 
с най-много обявени позиции 
са: Икономика с 431 стажа, Ад-
министрация и управление – 
169, Право – 138, Архитектура, 
строителство и геодезия – 72, 
Политически науки и Соци-
ални дейности – 28. В топ 5 на 
административните структу-
ри, които са обявили най-мно-
го стажове, са Националната 
агенция по приходите – 221, 
Министерството на външните 
работи – 56, Агенцията по зае-
тостта – 53, Националния оси-
гурителен институт и Нацио-
налната здравноосигурителна 
каса – по 43 и Община Пловдив 
– 35.

Процедурата по кандидат-

стване е изцяло онлайн чрез ре-
гистрация в портала http://staj.
government.bg/. Всеки студент 
може да кандидатства за макси-
мум пет стажа. Изборът е окон-
чателен и не може да бъде про-
менян. Първоначалният подбор 
включва онлайн тест на порта-
ла, който се зарежда при избора 
на първата стажантска позиция. 
Тестът е съобразен с професио-
налното направление, в което се 
обучава студентът, и позицията, 
за която кандидатства. Оконча-
телният подбор на кандидатите 
се осъществява след интервю 
или друг подходящ метод за 
подбор, а за българските сту-
денти, обучаващи се в чужби-
на, интервюто е възможно да се 
проведе по телефон, имейл или 
друг начин.

Класирането и потвържда-
ването на кандидатите се осъ-
ществява онлайн в портала, а 
всеки класиран студент може 
да потвърди желанието са да 
започне стаж онлайн от своя 
профил. Продължителността на 
стажовете е от 10 до 45 работни 
дни, а периодът за провеждане 
е трите летни месеца, свободни 
от учебни занятия: юли, август и 
септември.

До момента по програмата 
стаж са провели занимания над 
2500 студенти в цялата страна.

Пресцентър МС

ПРОГРАМА ЗА ЛЕТНИ СТУДЕНТСКИ СТАЖОВЕ
В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 2017 


