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“Природата, времето и търпението са тримата най-велики лекари.” 
Ирландска поговорка  

Мисъл на броя

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

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

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. 

ВЕЛИКО ДИМОВ
лИцензИран лесовъд

кастрене полезащитни пояси;
озеленяване;
залесяване.

Телефон за връзка: 0886 31 62 69

Пето  издание на 
НациоНалНия лиТераТуреН коНкурс  

„ГеорГи ДавиДов“
август  2017  година

Статуетката - Пегас,
награда на литературния конкурс 

ЦЕЛ: 
Стимулиране творческите изяви на младите поетични 
дарования, които пишат на морска тематика за живота и 
вълненията на хората, живеещи край морето.
ОБЩИ УСЛОВИЯ:

1. Националният литературен конкурс „Георги Давидов“ 
се обявява от община Шабла, с решение на Общински съвет 
№ VII.I, 2.1; № VII.1.2,2; № VII.I, 2, 3 от 27.08.2004 г., изм. с 
решение № 452 от 29.01.2014 г. 

2. Конкурсът се провежда на три години, като първият е през 
2005 година по повод 50-годишнината от рождението на Георги 
Давидов. 

3. Националният литературен конкурс „Георги Давидов“ се 
организира и провежда от община Шабла.

4.  Конкурсните произведения се журират от утвърдени 
литературни творци и критици. Журито е с 5-членен състав, 
единият от които е представител на община Шабла 

/ кмет или заместник кмет по култура /.
5.  Наградният фонд за наградата на името на Георги 

Давидов се осигурява от община Шабла. Наградата включва 
малка пластика “Пегас”, специално изработен диплом /грамота/ 
и парична премия /2000 лв/.
РЕГЛАМЕНТ:
•	 В конкурса могат да участват всички млади поети, на възраст 

до 40 години, които пишат на морска тематика за живота и 
вълненията на хората, живеещи край морето. 

•	 Всеки участник в конкурса може да представи до 5 
стихотворения, цикъл от стихове или подготвен за книга 
ръкопис по посочената тематика.

•	 Конкурсът е явен. Материалите, придружени от следната 
информация: име, адрес и телефон, да се изпращат с 
препоръчана кореспонденция на адрес: гр. Шабла – 9680,  
ул. „Равно поле“ № 35, Общинска администрация за 
Националния литературен конкурс „Георги Давидов“, 
e-mail: obshtina@ob-shabla.org, culture@ob-shabla.org
Краен срок за изпращане на материалите, придружени от 

изискваната информация за авторите им:  20 юни 2017 година. 

Общинска администрация 
Шабла и НЧ „Зора 1894“ наби-
рат хористи за новосформира-
ния смесен хор.

Репетициите са под дири-
гентството на Силвия Ванге-

лова, всяка сряда от 17.00 часа 
в хоровата зала на читалището.

Телефон за записване: 0887 
716  910 - Тодор Димитров или 
стая 212 в Общинската админи-
страция.

СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ 
СМЕСЕНИЯ ХОР НА ШАБЛА

ХоТел – ресТоранТ „ТЮленово“ 
обявява следните работни места по позиции:
сервитьор - 2 работни места – постоянен трудов 

договор, работа на смени, заплащане 800 лв. + 2% от 
оборота + бакшиш, осигурен транспорт .

Помощник-сервитьор -1 работно място  – сезонна 
работа на смени, заплащане 700 лв.+ 2% от оборота + 

бакшиш, осигурен транспорт.
Без опит на възраст до 50 години.  

Предлагаме обучение.
Телефон за контакт:  

0889 9210 17 - радослав русев

Наближава 1-ви 
април – междуна-
родният ден на шега-
та, на надлъгването 
и причудливите ис-
тории. Ден, очакван 
с голямо удоволст-
вие от всички. За-
щото смехът трябва 
да се уважава… За-
щото смехът, казват, 
е здраве и тайно ни 
зарежда с надежда 
за нещо по-добро, 
което да ни се слу-
чи в живота… А 
Радой Ралин, голе-
мият наш сатирик, 
направи и световно 
откритие:  Светът е 
оцелял, защото се е 
смял! J

По повод празника на сме-
ха и шегата в Зеления център 
ще гостуват  хумористите от 
литературен клуб „Йордан 
Кръчмаров“ при НЧ “Паисий 
Хилендарски“, гр. Балчик, в 
състав Добри Добрев, Иван 
Статев, Веселин Романов и 
др. Ще имате възможност да 
се насладите на изложба с ка-
рикатури на художника Иван 
Чернев, носеща особеностите 
на балканския ни манталитет 
и пристрастия. 

Атрактивна изложба от 
кашпи и кукли, направени от 
кратунки от градината на при-
ложничката Иванка Маринова 
от Шабла са съпътстваща част 
от събитието.

За всички, на които им се 
чете. За всички, на които им се 
смее. За всички, които искат да 
се видим. За всички, които ис-
кат просто да се разнообразят 
на едно прекрасно място.

Добре сте дошли при нас на 
1-ви април в 11 часа!

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ПРАЗНИКА 
НА ХУМОРА И ШЕГАТА

Шабленските деца посрещ-
наха първа пролет на 22 март 
в градския парк. Много песни, 
танци и игри, много веселие и 
смях озариха алеите и украси-
ха празника. Още преди да за-
почне официалната програма, 
малките ученици от СУ „Асен 
Златаров“ започнаха импрови-
зирания екшън на простран-
ството пред сцената. DJ Дидо 
от НЧ „Зора“ подгря възпита-
ниците в начален етап на обу-
чение на шабленското учили-
ще с познати и любими на тях 
песни. И танците започнаха…

В репертоара на шабленките 
„Денсинг старс“ личаха чупки, 
салта и пируети, достойни за 

професионалистите в бранша. 
Обучените от Надя Иванова в 
ОДК майстори на танца просто 
нямаха търпение да се качат на 
подиума. А на сцената – ние си 
ги знаем…

Всички сме чували за тра-
ционните предвестници на 
пролетта – кокичета, минзуха-
ри и други цветя, полетът на за-
връщащия се щъркел, гукането 
на гугутките, летежа на лясто-
вичките. 

Но истинското доказател-
ство, че събуждащия живота 
сезон е настъпил са блясъкът в 
очите, смеха, песните и непод-
правената радост на нашите 
деца. 

Вече смело можем да ка-
жем, че пролетта в Шабла вече 

е факт, уважаеми съграждани!
Изгрев

ПролеТ е, децаТа Ясно Го заЯвИХа в ПарКа

ваЖНо!
На 24 март 2017 година възникна пожар в частен имот, в село Смин 

при който е изгоряла цялата сграда и покъщнината в нея.
Общинска администрация Шабла съОбщава, 
че на семейството е осигурен фургон, но обитателите няма да 

напускат имота си, защото се грижат за животни  
в домашното си стопанство.

В следващият брой на вестника, БЧК - Шабла ще Ви информира как 
всеки от нас може да помогне на хората изгубили дома си.

СЪОБЩЕНИЕ
Общинска администрация Шабла уведомява, че на 

28 март 2017 г. /вторник/ от 09.00 до
13.00 ч. ще се проведат стрелби в района на зенитен полигон “Шабла”.

забранява се влизането и движението на плавателни съдове 
северно от естакадата и южно от къмпинг “Добруджа”.
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 26 март 2017 година 

се навършиха 
40 дни от смъртта на 

ГеорГи иваНов ГерДЖиков
Ще минат дни, месеци, години,

но ние никога няма да те забравим!
Обичаме те!

Почивай в мир

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

На 25 март 2017 година 
се навършват 

22 години от смъртта на 

ДимиТър милчев милчев
За един живот живян достойно,

за едно сърце голямо и прекрасно,
за един образ скъп, мил и непрежалим 

забрава няма!
От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 21 март 2017 година 

се навършиха 
20 години от раздялата ни с

Борис  ДимиТров Жечев
починал на 84 години 

Времето лети, но сълзите и мъката
не стихват, че теб те няма.

Не се забравя човек, раздал
Само добрини, топлина и обич!

Поклон пред светлата ти памет!

От семейството

ПродаваМ ТрИсТаен аПарТаМенТ 
в град Шабла - блок „Пионер“ и  

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

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.

съоБЩеНие
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 

ПродаваМ „Форд есКорТ“
Телефон за връзка – 05743/ 44-53

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
Почти нови мебели от дърво, 

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

Тел. – 0885/72-10-56

ПроДавам 
ИТалИансКа ръЧна МоТорна 

КосаЧКа „Кабрио - 390“ и  
ТрИФазен МоТор 5 kw/h.

За контакти: 0889 015 568

ПродаваМ рено 21, 
гаражно, в отлично състояние.
цена 1200 лв., Телефон: 0885 11 70 51

Купувам къща в централна градска 
част или апартамент до 25 000 лв.

Телефон: 0885 11 70 51

съоБЩеНие
Читалищното настоятелство на НЧ ’’Изгрев-1936” с. Тюленово 

свиква годишно-отчетно събрание за дейността на читалището 
за 2016 година,което ще се проведе на 01.04.2017г (събота)  от 

14.00 часа в сградата на читалището при следния 
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на НЧ ’’Изгрев-1936” с.Тюленово за 2016 
година.
2. Отчет на ПК на НЧ ”Изгрев-1936” с.Тюленово за 2016 година.
3. Предложение за дейността на НЧ ”Изгрев-1936”
4. Обсъждане на културния календар на НЧ ”Изгрев-1936” за 
2017 година.
5. Други.

ДНевеН реД
на заседание   на Общински съвет – Шабла, което ще се състои  

на   30.03.2017 г.  /четвъртък/ от 13.30  часа  
в залата на Общински съвет

Комисия по бюджет, финанси и данъчна политика
1.Докладна записка относно  предоставяне на финансови 

средства на Местна инициативна рибарска група Шабла – Кава-
рна – Балчик за разработване на Стратегия за местно развитие 
по Мярка 4.1 “Подготвителна помощ за стратегии за Воденото от 
общностите местно развитие/ВОМР/” по Приоритет на Съюза 4 
„Повишаване на заетостта и териториалното сближаване” на Про-
грама за морско дело и рибарство/ПМДР/ 2014 - 2020 г.;

2.Докладна записка относно  актуализация на бюджета на об-
щина Шабла за 2017 г..

 Комисия по управление на общинската собственост, иконо-
мическа и инвестиционна политика и земеделие

3.Докладна записка относно прекратяване на съсобственост;
4.Докладна записка относно обявяване на публичен търг за на-

емане на част от сграда за търговия на Градски пазар – Шабла;
5.Докладна записка относно предоставяне и актуализиране на 

ползването на общинските мери, пасища и ливади;
6.Докладна записка относно продажба на имот – частна общин-

ска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване;
7.Докладна записка относно конкурс за отдаване под наем на 

част от покривно пространство от сградата на Общинска админи-
страция Шабла;

8.Докладна записка относно  отдаване под наем на помещение за 
стоматологичен кабинет, находящо се в сграда – бивша поликлиника.

Комисия по устройство на територията, благоустрояване, за-
конност, обществен ред и екология

9.Докладна записка относно  Отчет за изпълнение на Програма 
за опазване на околната среда на община Шабла за 2016г;

10.Докладна записка относно  одобряване изменение на ПУП 
– План за регулация и застрояване в обхват: част от кв.19 и улица 
12-та от о.к. 174 до о.к. 40 по плана на с. Тюленово, община Шабла.

Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, со-
циална политика и вероизповедания

11.Докладна записка относно  приемане на годишен план за 
развитие на социалните услуги на общинско равнище в община 
Шабла за 2018 година.

12.Други

СЪОБЩЕНИЕ
Общинска администрация гр.Шабла съобщава на 

заинтересованите лица, че е изработен ПУП: 
1. Подробен устройствен план (ПРЗ)-промяна на план за 
регулация и застрояване с възложител ЕТ”Спектър експрес” 
гр.Добрич и др.за УПИ V, VІ, VІІ, ХVІІ, ХVІІа  и ХVІІІ, кв.19 по 
плана на с.Тюленово, общ.Шабла.
2. Подробен устройствен план - план за регулацията и 
застрояване (ПРЗ) с възложител община Шабла за УПИ І-277,402 
и УПИ VІ-277,403,466 част от квартал 42 по регулационния план 
на с.Крапец, община Шабла.
3. Подробен устройствен план – промяна на план за регулацията 
и застрояване с възложител община Шабла за УПИ ХVІІІ-40 и 
УПИ ХІХ-549, 565 част от квартал 6 по регулационния план на 
с.Крапец, община Шабла.
4. Подробен устройствен план- промяна на план застрояване и 
регулация с възложител  Румяна Димитрова Ангелова  за УПИ 
-157,159,160 и ІХ-158, кв.19 по регулационния план на с.Крапец, 
общ.Шабла.

  В  четиринадесетдневен срок от съобщението 
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до Общинска администрация 

гр.Шабла, стая 105, ет.1

оТдаваМ Под наеМ 
Къща за гости в Шабла – целогодишно.

Телефон за контакт: 0988/ 79-75-84

Търся 
Продавачка за рибен магазин в Шабла, също така и шофьор.

Целогодишно!
Телефон за контакт: 0886/ 213-720

ПРОДАВАМ
Къща, перфектно поддържана, със сервизни 

помещения, гараж и двор – 2,4 дка в село 
Горичане.

Телефон за връзка: 052/ 34-12-29

ПокаНа
УС на ЗКПУ „Обединение“ с. Горичане, община Шабла, 
област Добрич, на основание чл. 16, ал 3-та, т.1 от 

Закона за кооперациите и чл. 27, ал. 1-ва т.1 от Устава 
на кооперацията, свиква редовно годишно отчетно 

събрание на 01. 04. 2017 година от 09.00 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.
Годишен финансов отчет за 2016 година.
3. Отчет на контролния съвет за 2016 година.
4. Други.
При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе 

един час по-късно, на същите ден и място.
Ус на зКПУ

ЗКПУ „ДУраНКУлаК” С.ДУраНКУлаК оБщиНа ШаБла
П О к а н а

УС на ЗКПУ „Дуранкулак”с.Дуранкулак, общ.Шабла свиква  
своите член кооператори на годишно отчетно – изборно 
събрание на 14.04.2017 /петък/ от 9.00 часа в сградата на 

читалище с. Дуранкулак при следния:

д  н  Е  в  Е  н      р  Е  д
1. Утвърждаване решение на УС за освобождаване и приемане 
на член кооператори.
2.отчет за работата на УС, одобряване на ГФо и одиторския 
доклад за 2016 г.
3. отчет на КС на Кооперацията за стопанската 2016 г.
4. Вземане на решение по точка 2 и 3.
5.Утвърждаване одитор за 2017 г.
6.Вземане на решение за освобождаване от отговорност на 
Председателя , УС и КС за  изтеклия мандат.
7.избор на Председател на Кооперацията и избор на УС и КС.
8. Вземане на решение за даване на мандат  на УС и 
Председателя на ЗКПУ „Дуранкулак” да бракува и продава 
движими и недвижими ДМа – негодни за използване; за 
закупуване на ССТ, СМр и сключване на договори във връзка  с 
дейността на Кооперацията.          
9.Текущи.
При липса на кворум събранието ще се проведе 1/един/ час по-
късно /в 10.00 часа/ на 14. 04. 2017 г. на основание чл.17, ал.2 
от закона на кооперациите.

Ус на кооперацията
Пътните ще се заплащат от кооперацията.
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ПРОЛЕТНИ ДНИ 
На 28 март 2017 година отбелязваме 130 години 

от рождението на Димчо Дебелянов.
В зори зефири светли прилетяват 
на тънки пеперудени крила
и с жизнен сок и сили напояват
заглъхнали долини и поля.

В предчувствия за радост непозната
пред златна рожба в светла бъднина
бдят в сочните прегръдки на земята
покълналите вече семена.

А минзухари край потоци чисти
във сладострастна дрямка се топят
и в чашите им янтарно-златисти
предутренни моления кипят.

И щом издъхне пламенна зорница,
от изток, празнично заруменен,
на лучезарна росна колесница
пониса се на път чаровний ден.

Нетленна младост в погледа му свети,
от устните му блика аромат,
а ранни утринни мъгли, обзети
от страх пред възхода му се топят.

И тръгват в упоение лъчите
да търсят нецелунати листа,
и пълни бездните и висините 
потокът свеж на жизнерадостта.

В настоящия брой публи-
куваме есето на още един два-
надесетокласник, написано в 
учебния час „Свят и личност“, 
с преподавател Сминка Фил-
чева.

Живеейки в България над 
3 години, всеки човек може да 
си направи някакъв извод. Аз 
не мога да съдя дали е хубаво 
или лошо да си българин. И 
може даже  да  не го разбера. Но 
в моите сили е да разглеждам 
качества на истински българин. 

Честно казано преди да се 
преместя в България, си пред-
ставях малко по-различна кар-
тина. Мислих, че тук са безраз-
лични, студени и странни хора. 
Мислих по такъв начин, защото 
имах голям опит в премества-
нето. Обаче за мое удивление 
беше съвсем по-различно.

Първа среща с българин.
Стоях на 15-ти септември, 

ново момче в ново училище. 
Както разбрах от другите после, 
моите съученици очаквали ви-
соко, русо момче със сини очи, 
но дойдох аз. Май не бяха много 
щастливи. При мен дойде едно 
момче, едро, облечено като за 
парад, оправен и почна да ми го-
вори нещо. И толкова беше убе-
дително, че аз на секундата поч-
нах да го разбирам. От целия 5 
минутен разговор, разбрах че ще 
ходим на ,,кафе”, все едно сме във 
Венеция. Така естетично и неж-
но ми прозвуча. Този топъл жест 
аз приех  като нещо учудващо и 
почнах да търся уловка. Мислих 

си, че сега в някаква тиха уличка 
ще ме ограбят и до тук ще стигне 
моята първа среща с българин. 
Но се оказа, че беше грешно. Аз 
много се зарадвах, защото не се 
чувствах никога по такъв начин. 
Все едно друг човек се грижи и 
поема отговорност за теб. Аз се 
опитах да говоря с тях, а те прос-
то се смееха. И това ми доставяше 
удоволствие.Беше  ни забавно за-
едно. Даже ме изпратиха до нас. 

Минават месеци и аз все 
по-често контактувам с бълга-
ри. И честно казано с време, те 
нито един ден не ме оставяха.
Често имах голяма нужда от 
помощта им. Такива хора не 
съм срещал никога. 

Но идва време и се влюб-
вам. Да, разбира се кой ще те 
харесва, като си руснак и нито 
една дума не разбираш? Давах 
си равносметка, но красотата и 
простотата на това момиче, не 
ми даваше да спя. Не очаквах 
от себе си да омекна до такава 
степен. Имах големи стандарти 
за гадже и бях критичен към 
всякакво момиче. И точно в 
България,  на 2000 км. от род-
ния ми дом , намерих момиче, 
което покори сърцето ми. 

 Аз така видях и разбрах,  
какви са българите и защо 
свикнах да живея с тях. 

Павел степанович Гагауз ХII 
клас на сУ”асен златаров”

Есето на младия Павел 
Степанович е предоставено на 

нашите читатели  
без редакторска намеса.                                                       

ГОРДОСТ ИЛИ ПРОКЛЯТИЕ 
Е ДА СИ БЪЛГАРИН

Дочакахме го! А той сега чака половинката си…

За учениците от  ОУ „Св. 
Климент Охридски“ с. Дуран-
кулак разказите на Чудомир са 
познати от 90-те години на ми-
налия век. Всяка година на тър-
жествата по случай Патронния 
празник (25 ноември) и 24 май – 
Денят на българската просвета и 
култура и на славянската писме-
ност, част от тях се драматизират 
и предизвикват бурните апло-
дисменти на публиката. Имаше 
ги дори на юбилейния концерт 
за 150 годишнината от историята 

на училището през 2016 г. Учени-
ците в дуранкулашкото училище 
четат и заучават разказите на 
този велик хуморист с истинско 
вдъхновение и за това се вклю-

чиха с радост и въодушевление 
в „Националното ученическо 
четене на Чудомирови разкази“, 
организирано от Фондация „Чу-
домир“ и ЛХМ „Чудомир“ под 
егидата на Обществения посред-
ник на община Казанлък, което 
е с конкурсен характер. Съгласно 
регламента в периода от 20 до 24 
март 2017 година, български-
те ученици трябваше да четат 
произведения на Чудомир, като 
ползват подбраните разкази на 
интернет страницата на фонда-

цията. 
На 21 март в ОУ „Св. Кл. Ох-

ридски“ беше проведен открит 
урок по литература пред всички 
ученици и учители. Във фоайе-

то на втория етаж беше подре-
ден малък битов кът, на който 
имаше и табло с рисунки на Чу-
домир. Учителката по БЕЛ Ив. 
Захова – главен организатор на 
четенето в училище, разказа на 
учениците кой е Димитър Чо-
рбаджийски-Чудомир и пово-
дът за провеждане на открития 
урок. След това ученици от ІІІ 
до VІІІ клас драматизираха чрез 
четене разказите „Предметно 
обучение“, „Провинциалистки“, 
„Лъжлив Съби“, „Не съм от тях“, 
„Майка“, „Соломонов съд“. За-
познати със съдържанието на 
разказите от предходния ден, 
четците се бяха постарали да се 
облекат в подходящи костюми. 
За декор включиха и ученици 
от І клас. Всеки клас си беше 

направил плакат със заглавието 
на разказа и ученик го държеше 
вдигнат високо по време на са-
мото четене. 

Имаше много смях, защото 
героите на Чудомир са коло-
ритни, запомнящи се, а от разка-
зите му струи много приятен ху-
мор. Учениците ги четоха също 
добре.  Имаше ръкопляскания, 
а на места публиката се включ-
ваше и с реплики от познатите 
произведения.

В края на урока участници-
те си направиха обща снимка и 
отправиха послание към автора: 
„Творчеството Ви, г-н Чудомир 
ще е вечно, защото героите Ви 
продължават и днес, през 21 век, 
да са сред нас!“ 

Изгрев

Г-н ЧУдоМИр, ГероИТе вИ ПродълЖаваТ 
И днес, През 21 веК, да са сред нас

община Шабла 
и 

центърът за обществена подкрепа 
организира конкурс за 
детска рисунка на тема: 
„Моята любима приказка от  

Ханс Кристиан Андерсен“. 
 Посветен на  международния ден на детската книга 

(02.04.2017г.)

конкурсът ще се проведе в три възрастови групи: 
   I група-до 6 години 
   II група-от 7 до 11 години
   III група- от 12 до 16 години

• във всяка възрастова група ще се присъдят грамоти и 
награди за I, II, III място, както и поощрителни награди. 
Предвидена е  специална награда от кмета на община 
Шабла.

• творбите ще се оценяват по оригиналност и подход към 
темата от сформирано за целта жури. 

• крайният срок за подаване на творбите е 04.04.2017г.
(петък) в центъра за обществена подкрепа в гр.Шабла.

• имената на победителите ще бъдат обявени във вестник 
„изгрев“ на 10.04.2017г.

• нека се потопим в чудесата на приказките, защото: 
„Целият свят е пълен с чудеса, но ние сме дотолкова свикнали с 

тях, че ги приемаме за нещо обичайно.“
За контакт: ЦОП- гр.Шабла, ул. „Равно поле“ № 37,  

тел. 0882116299, e-mail:copshabla@abv.bg 

В ОУ “Св. Кл. Охридски” 
отбелязаха 22 март - Деня 
на водата, с гледане на ани-
мационен филм “При нас не 
вали”, който е в съответствие 
с мотото на кампанията през 
2017 г. “Защо хабим водата”. 
На всички им беше много 
интересно. Особено  учени-
ците от начален етап, които 
коментираха филмчето и си 
обясняваха сами защо трябва 

да спираме крановете и да не 
разхищаваме вода. При уче-
ниците от прогимназиален 
етап коментарът беше насо-
чен не само към пестенето на 
водата, но и към пречистване-
то на отпадните води. 

Инициатор на честването 
беше ст. учител Маруся Видо-
лова, която преподава химия и 
опазване на околната среда.

Изгрев

ЗАЩО ХАБИМ ВОДАТА?

Яница (вдясно) в предстартова треска, Ванина(вляво) няма 
такива проблеми….

И момчета показаха танцови умения

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“
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РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП: Йорданка Радушева, Йордан Енев

СЪТРУДНИЦИ: Мария Недялова, Галя Анастасова, Георги Стефанов, Николинка Георгиева, 
Мария Дончева, Деян Димитров, Галя Камберова

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

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

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

Телефон за контакт: 0888/ 85-29-54

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

всИЧКИ вИдове 
засТраХовКИ

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

Телефон:0579 7 70 11, 0885 838 354

ПродаваМ ПрасеТа
малки и големи

Телефон: 0894 454 469

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

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

СНЕК-БАР „ФАРЪТ“ 

ТърсИ сервИТЬор 
НА ПОСТОЯНЕН ТРУДОВ ДОГОВОР, 

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

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

При изключително неблаго-
приятни условия и силен вятър 
се проведе футболната среща 
между тимовете на „Нефтяник“ 
Шабла и ФК „Христо Ботев“ с. 
Стожер, което благоприятст-
ваше целите на  гостуващия 
отбор. Те разчитаха на контра-
атаки, след изритани напред 
топки, където бързите им на-
падатели създадоха на няколко 
пъти суматоха в нашата защита. 
Така още в 5 минута те откриха 
резултата - 0:1, след като оста-
наха сами срещу преквалифи-
цирания във вратар халф  Сашо 
Веселинов. За отбелязване е, че 
след отказването от участие на 
титулярния вратар Иван Ива-
нов, отборът на  „Нефтяник” 
е без квалифициран човек на 
този пост,което пряко влияе на 
играта и резултатите на отбора. 
Този гол не стъписа домакини-
те и те трайно обсадиха вратата 
на гостите, но до чисти голови 
положения те стигнаха едва 2-3 
пъти. В 18 минута триходова 
комбинация, започната от Ге-
орги Галинов ,преминала през 

Пламен Атанасов бе завършена 
успешно с изравнителен гол на 
централния нападател Атанас 
Иванов за 1:1. 

Шабленци решиха всичко в 
този мач само за няколко мину-
ти в началото на втората част, 
когато набързо отбелязаха три 
гола. Техни автори станаха  
Пламен Живков, Георги Гали-
нов и Пламен Атанасов. В тези 
минути особено активен бе и 
капитанът на отбора Владислав 
Овчаров, който от втора линия 
подкрепяше атаките на своя от-
бор и допринесе много за тези 
голове.  В 65 минута Пламен 
Живков отбеляза своето второ 
попадение в мача и покачи на 
5:1. Гостите бяха в тотален но-
каут, но тук отново се прояви 
слабостта на отбора  да сва-
ля рязко темпото и това даде 
възможност на противника да 
се вдигне. Стожерци върнаха 
едно попадение, а до второто 
бяха много близо. Единствено 
сигурната намеса на вратаря 
Веселинов предотврати ново 
посещение на топката в мрежа-

та му. А последните 30 мину-
ти от срещата преминаха под 
непрекъснатия студен дъжд и 
силен вятър, които направиха 
още по-трудни условията за ка-
чествен футбол.Така последни-

ят съдийски сигнал дойде при 
резултат 5:2. В следващия кръг , 
на 2 април „Нефтяник” гостува 
на „Вихър“ с. Бранище.

Изгрев

УБедИТелна Първа доМаКИнсКа 
ПоБеда за „неФТЯнИК“ През ПролеТТа

Капитанът на „Нефтяник“ Владо Овчаров, повел отбора си 
към победата

Със затоплянето на времето в 
началото на пролетта се създава 
повишена пожарна опасност, свър-
зана с почистването на терени, жи-
лищни дворове, затревени площи 
и промишлени обекти. Наличието 
на големи количества суха тревна 
растителност, остатъци от нерегла-
ментирани сметища и други тери-
тории, върху които се намират го-
рими отпадъци създава опасност от 
усложняване на обстановката при 
възникване на пожар. Практиката 
показва, че сухата растителност се 
пали, без да се спазват необходими-
те мерки за пожарна безопасност и 
пламъците могат да засегнат сгради, 
земеделски или горски насаждения, 
а също и да застрашат човешки 
живот. Независимо от високата 
влажност на почвата, наличието на 
горим повърхностен земен слой от 
суха трева е предпоставка за бър-
зото разпространение на огъня при 
пожар. Опасността от бързото раз-
пространение на пожар значително 
се увеличава при наличието на вя-
тър. Разхвърляните горими отпа-
дъци също създават условия за въз-
никване на пожар. Същите могат 
лесно да бъдат запалени от изхвър-
лени незагасени цигари, при детска  
игра с огън и по невнимание. 

Въпреки нормативните актове, 
заповеди и инструкции, целящи 
повишаване на пожарната безопас-
ност през пожароопасния сезон, 
всяка година се намират недобро-
съвестни граждани, които ги пре-
небрегват и нарушават. Безобидни 
на вид запалвания са причина за 
развитие на големи пожари, кои-
то изпепеляват вилни и стопански 
постройки, горски масиви и на-
саждения. Често това става с цел 
почистване, но извършено безкон-
тролно и неорганизирано, без да 
се отчита пожарната обстановка, 
последствията понякога се случва 
да бъдат доста трагични.

Възникналите пожари нанасят 
материални и екологични щети и в 
повечето случаи са свързани с не-
малък разход на ресурс.

За да се избегнат подобни слу-
чаи, е необходимо при извършване 
на пролетно почистване да се знаят 
и спазват следните основни правила:

- изгарянето на отпадъци се из-
вършва под контрол в специално 
направени огнища или в негорими 
съдове, отстоящи на безопасни раз-
стояния от сгради и горими мате-
риали, като предварително трябва 
да се подготвят подръчни уреди за  
гасене-съдове с вода, пясък, негори-

ми тупалки;
-   абсолютно е забранено обо-

собяването на нерагламентирани 
сметища и запалване на горимите 
отпадъци в тях;

-   да не се пали огън в близост 
до стрехите и под клоните на дър-
ветата;

-  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 пре-
кратено  незабавно;

- в никакъв случай, не оставяйте 
запален огън без постоянно наблю-
дение, до пълното му изгасяване;

- особено внимателни трябва да 
бъдат собствениците и ползвате-
лите на имоти, които са в близост 
до горски територии и извършват 
изгаряне 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 пътуване с пре-
возни средства не изхвърляйте не-
изгасени клечки кибрит или угарки 
от цигари;

- стриктно спазване на забраната 
за изгаряне на  изсъхналата тревна 
растителност в земеделските земи. 
Съгласно чл.6, ал.1, т.2 от Закона за 
опазване на земеделските земи това 
категорично е ЗАБРАНЕНО.

- Не допускайте паленето на 
огън от деца или възрастни хора, 
които не са в състояние да контро-
лират горенето и изгасяването на 
огъня при реална опасност от по-
жар;

При забелязване на признаци 
на пожар (дим, мирис на изгоряло 
и пламъци) е задължително бързо 
да се оцени обстановката и свое-
временно да се подаде точно съоб-
щение за забелязания от вас пожар 
на единния номер за спешни повик-
вания  112. При възможност може 
да се започне гасенето с подръчни 
средства, без да се поема излишен 
риск.

Необходимо е  да се разбера, че 
е нужна проявата  на отговорност 
и съзнание във всеки един от нас, 
при спазване  на противопожар-
ните изисквания при пролетното 
почистване, което от своя страна,  
е и гаранция за недопускане на 
нежелани запалвания през този 
период.

од ПБзн

ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ – 
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

От 23 март започна прием 
на проекти по мярка 1.8 „Ри-
барски пристанища, кейове 
за разтоварване, рибни борси 
и покрити лодкостоянки” от 
Програмата за морско дело и 
рибарство (ПМДР). 

Приемът е насочен към мо-
дернизация на съществуващи 
рибарски пристанища в гра-
довете Варна и Балчик и към 
изграждане на три лодкостоян-
ки по крайбрежието на Черно 
море. 

Предвиденият бюджет за 
тези дейности е 10,4 милиона 
лева. 

По мярката се подпомагат 
проекти за подобряване на ин-
фраструктурата в рибарските 
пристанища и рибните борси 
с цел да се повиши качеството, 
контролът и проследяемостта 
на разтоварваните продукти, 
както и енергийната ефек-
тивност и условията на труд. 
Максималният размер на без-
възмездната помощ за модер-
низация на рибарско приста-
нище по ПМДР е 8 млн. лв.

В настоящия прием може да 
се кандидатства също за инвес-
тиции, свързани с изграждане 
или осъвременяване на покри-
ти лодкостоянки. Максимал-
ният размер на безвъзмездната 

помощ в този сектор е 800 хил. 
лв. 

Крайният срок за подаване 
на проектни предложения е 21 
юни 2017 г. 

Кандидатстването е елек-
тронно чрез Информационната 
система за управление и на-
блюдение на средствата от ЕС 
в България (ИСУН2020). Пъл-
ният пакет документи е пуб-
ликуван в ИСУН и на Единния 
информационен портал – www.
eufunds.bg. 

До края на годината се пла-
нира мярка 1.8 да бъде отворена 
отново. Тогава приемът ще е с 
бюджет 14.5 млн. лв. и ще е на-
сочен към модернизиране на съ-
ществуващи рибарски приста-
нища в Несебър, Созопол и на р. 
Дунав, както и към изграждане 
на три лодкостоянки на Дунав.

МзХ

ПРИЕМАТ СЕ ПРОЕКТИ ЗА РИБАРСКИ 
ПРИСТАНИЩА И ЛОДКОСТОЯНКИ

„Лимбо рок“ пред читалището – децата приветстват 
пролетта


