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„Всичко тече, всичко се променя. Не можеш да влезеш два пъти в една и съща река.“
Хераклит

Мисъл на броя
На 10 февруари църквата „Св. Харалампий“ в Шабла  

отбелязва своя храмов празник, но тази година  
той ще бъде отбелязан на 9 февруари.

Празничните богослужения ще протекат по следния ред:

8 февруари (четвъртък) 
17,00 ч.- Велика вечерня с петохлебие

9 февруари (петък)
7,30 ч. - Утреня
8,00 ч.  - Св. Литургия

Очаква се литургията да бъде оглавена от Варненския и Вели-
копреславски митрополит Йоан.  Ще присъстват и гости-све-

щеници от епархията.
Приканват се християните от общината да участват в 

богослужебния празник, като пчеларите могат да донесат 
продукцията си от мед за освещаване.

Стартират консултации по 
предварителния проект на Об-
щия устройствен план (ОУП) 
на Община Шабла и на доклада 
за Екологична оценка (ЕО) към 
него.

Планът, който е с прогнозен 
период на действие 20 години, се 
разработва по възлагане на Ми-
нистерството на регионалното 
развитие и благоустройството 
с финансиране от държавния 
бюджет. За да влезе в сила, той 
трябва да бъде одобрен от На-
ционалния експертен съвет по 
устройство на територията, а за 
прилагането му ще отговаря Об-
щина Шабла.

Общият устройствен план 
трябва да създаде оптимална 
простран¬ствена и функцио-
нална структура на територията 
на общината, която да осигури 
нейното развитие в хармонич-

но единство на селищата със 
съществу¬ващите природни и 
антропогенни елементи и специ-
фичните социално-икономиче-
ски условия.

В обхвата на плана попадат 
части от осем защитени зони – 
„Шабленски езерен комплекс”, 
„Дуранкулашко езеро”,  „Кали-
акра” и „Било” за опазване на 
дивите птици, и „Езеро Дуран-
кулак”, „Езеро Шабла-Езерец”, 
„Комплекс Калиакра” и „Край-
морска Добруджа” за опазване 
на природните местообитания 
и на дивата флора и фауна. За-
това като приложение към ЕО е 
изготвен и доклад за оценка на 
въздействието на ОУП върху 
предмета и целите на опазване в 
защитените зони.   

Общият устройствен план и 
доклада за Екологичната оценка 
към него са на разположение на 

заинтересованите лица в сгра-
дата на Общинска администра-
ция Шабла, ул. „Равно поле“ № 
35, ст.№ 210, от 22.01.2018 г. до 
22.02.2018 г., всеки работен ден 
от 9.00 до 17.00 часа, както и на 
интернет адрес: www.shabla.bg.

Становища и мнения по пред-
варителния проект на общия ус-
тройствен план и доклада за Еко-
логична оценка към него могат 
да се депозират в сградата на об-
щината, ст. № 106, на факс: 05743 
42 04, или на електронна поща: 
obshtina@ob-shabla.org. Срокът 
за провеждане на консултации-
те и изразяване на становище е 
17.00 часа на 22.02.2018 г. 

Проектът на Общ устрой-
ствен план на Община Шабла ще 
бъде подложен и на обществено 
обсъждане. То ще се проведе на 
9 март 2018 г. от 10.00 часа в сгра-
дата на Община Шабла.  

КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ НА 
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ШАБЛА

На 30 януари 2018 година се 
проведе първото заседание на 
Общинския съвет в Шабла, на 
което присъстваха 9 от 11-те 
съветници.

Предварително обявения 
дневен ред включваше 11 до-
кладни за разглеждане.

Общинските съветници 
приеха отчета на Кмета на 
общината за изпълнение на 
Програмата за управление и 
разпореждане с имоти - об-
щинска собственост за 2017 
година и Програмата за 2018 
година. Тук Общинския съвет 
може да извършва промени, 
допълнения и актуализация 
в годишната програма по 
предложение на Кмета на об-
щината. Следващата доклад-
на касаеше учредяването на 
отстъпено право на строеж  
(ОПС) за млади семейства от 
община Шабла. Местните де-
путати дадоха съгласието си 
Общината да подготви пуб-
личен конкурс, в който да се 
учреди ОПС, на жители на об-
щина Шабла. За целта ще бъ-
дат обявени три имота частна 
общинска собственост.

 Право на участие в конкур-
са имат:

- лица, които не притежават 
в собственост жилище, неза-
строени  и застроени жилищни 
парцели на територията на Об-
щината;

- лица, които не са придо-
бивали чрез сделка, страна по 
която е община Шабла жилище 
или парцел за жилищни нужди, 

за период от последните 10 го-
дини.

Като предимство ще се полз-
ват следните критерии за оце-
няване:

- поне единия от съпрузите 
или съжителстващите лица да е 
на възраст до 35 години;

- в семейството да има нена-
вършили пълнолетие деца;

- доказан източник на фи-
нансиране на строителството 
(предварителен договор от бан-
ка или извлечение от депозитна 
сметка).

Спечелилият конкурса е 
длъжен:

-да извърши строителство 
на масивна жилищна сграда 
за задоволяване на собствени 
жилищни нужди в срок от 5 
години от датата на сключване 
на договора, като в противен 
случай правото на строеж се 

погасява в полза на община 
Шабла и платената цена за него 
не се възстановява. Приобрета-
телят на правото на строеж се 
задължава да не продава, прех-
върля, заменя или дарява ОПС 
и изградената сграда за срок от 
10 години.

Съветниците определиха 
три групи общински жилища: 
„за граждани с установени жи-
лищни нужди“, „ведомствени“ 
и „резервни“.

Единствената докладна, коя-
то не беше приета и предизвика 
много дебати беше за отдаване-
то под наем чрез публичен търг 
с тайно наддаване имот-част-
на общинска собственост за 
поставянето на преместваеми 
обекти. 

Кметът на Общината Мари-
ян Жечев обясни, че става въ-
прос за терена отляво на входа 

на къмпинг „Добруджа“, който 
не е в регулация и в момента се 
използва за паркинг.

На Спортен клуб по шахмат 
„Хармония“ за срок от 5 години 
беше предоставено помещение 
с площ от 50 кв.м., намиращо се 
сутерен на сграда Читалище в 
гр.Шабла. на Спортен клуб по 
шахмат „Хармония“. 

След като проекта за бю-
джет беше публично обсъден 
с жителите на Общината в на-
чалото на месец януари, на за-
седанието общинските съвет-
ници го приеха. Кметът Жечев 
нарече бюджет 2018-годината, 
през която „ще свършим види-
мо най-много“.

Съветниците приеха пред-
ложения Тематичен план за 
дневния ред на заседанията на 
Общински съвет-Шабла за 2018 
година. Те одобриха промяна 
предназначението на земедел-
ска земя, терен, който се нами-
ра на път I9 северно от град-
ския парк, която да се превърне 
в смесена многофункционална 
зона, която да се предлага за 
инвестиции.

Депутатите упълномощиха 
кметът Мариян Жечев да бъде 
представителят на община Ша-
бла в Общото събрание на Асо-
циацията по водоснабдяване и 
канализация. При негово от-
съствие да го замести инж.Ма-
рияна Бобева-началник отдел 
„Устройство на територията и 
строителство“ в Общинска ад-
министрация.

Йорданка Радушева

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
СЪВЕТ В ШАБЛА ЗА 2018 ГОДИНА

Областната дирекция на 
ДФ „Земеделие” в Добрич вече 
ще се помещава в търговски 
комплекс „Катина” на площад 
“Тракийски”. 

От 5 февруари, дирекци-
ята ще е   във високата част 
на комплекса, като входът е 
от страната на бул. “Добру-
джа”.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ 
„ЗЕМЕДЕЛИЕ” – С НОВ АДРЕС В ДОБРИЧ

На 10 март 2018 година (събота) 
от 10.30 часа в бившата 

Поликлиника – Шабла  Прегледи  

При д-р ивайло Марков - съдов хирург.
Прегледът ще бъде на цена 30 лв. с включена доплер-соно-

графия на съдове на горни и долни крайници.
не работи с направления по нЗок.

Прегледите ще се извършват на 2-ри етаж, кабинет 13.

Предварително записване на телефон: 0886 284 030

ПО ПОВОД 145 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ВАСИЛ ЛЕВ-
СКИ,

ТЕАТЪР  БЪЛГАРСКА АРМИЯ 
– ГРАД СОФИЯ ПРЕДСТАВЯ:

ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ НА 
ДЯКОНА ЛЕВСКИ

Автор: Стефан 
Цанев
Режисьор: Асен 
Шопов
Сценография: Асен 
Шопов

Костюми: 
Участват: Веселин 
Калановски, Милен 
Миланов, Стойко 
Пеев, Александър 
Дойнов, Антоанета 
Добрева – Нети, 
Георги Къркеланов, 
Тигран Торосян, 
Радосвета Василева, 
Луизабел Николова, 
Веселин Ранков, Иван 
Радоев, Владислав 
Виолинов.

НА 13 фЕВРУАРИ 2018 ГОДИНА (ВТОРНИК) 
от 18.00 часа в салона на НЧ „Зора 1894“ град Шабла.

Цени на билети:
* за възрастни – 6.00 лв.;
* за ученици – 3.00 лв..

КУПУВАМ 

къща в Шабла.
Телефон: 0885 11 70 51

ПРОДАВАМ  
фОЛКСВАГЕН 

ПОЛО,  
1994 година, 

бензин-газ сервизиран.  
Цена 570 лв. 

Телефон: 0888 197 638

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
21 февруари  (сряда),  

13:00 часа - Шабла
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ПРОДАВАМ
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

АКАЦИЯ – 75 лв. трупчета, 80 лв. цепеници
ГЛЕДИЧ, ЯСЕН И МЕШЕ – 85 лв.трупчета и 90 лв. цепеници

Осигурен транспорт в рамките на гр. Шабла

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

ПРОДАВАМ 
Мерцедес С 250, 113 коня.

Цена 3 000 лв. и по договорка.
Телефон: 0885 890 691

Продавам дворно място, 
1 дка в град Шабла.

Цена по споразумение.

Телефон: 0887 704 255, Митева

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 6 февруари 2018 г. се навършват 

6 години от смъртта на

СТЕФАН  НИКОЛОВ  ОВЧАРОВ
починал на 87 години

Вечно жив си остана човекът,
който честно се трудил и скромно 

живял,
тихо минал по своята пътека

и в сърцето на всеки обич посял.
От семейството

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
ВСИЧКИ ВИДОВЕ 
ЗАСТРАХОВКИ

на най-добри цени
Шабла, ул.“Кубрат“ №1

Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

фИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
дограма PVC И AL, ковано желязо

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

Шабла, ул.“Кубрат“ №1
Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

САЛОН ЗА КРАСОТА ГР. ШАБЛА
предлага на Вашето внимание козметични услуги, терапии, 
почистване на вежди, епилация, микродермабразио и др.

Плаващо работно време със записване на 
0897 488 384

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

На най-високи цени!
Телефон за контакт: 0887/70-75-41

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ НА 
ВЕСТНИК „ИЗГРЕВ“ 

съобщаваме Ви, че освен в редакцията 
на вестника, в стая 324 на общинска 

администрация - Шабла, можете да подавате 
вашите обяви и съобщения и в стая 106.

Изкупуваме  земеделска земя в общИнИте
Шабла, Каварна, Балчик и Г.Тошево.

Консултация и подготовка на документи. 
Телефон: 0579 7 70 11, 0885 838 354

ПРИЗИВ ЗА ДАРЕНИЕ
С настоящия призив се обръщаме към всички 

християни, които желаят да дарят средства 
за изграждането на храм „Св.вмчк Георги 

Победоносец” с.Тюленово.
БАНКОВА СМЕТКА:

BIC-STSABGSF
I BAN-BG74STSA93000024564008

Банка ДСК клон Шабла
Храм „Св.вмчк Георги Победоносец”

От Настоятелството

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

Телефон за контакт: 0888/ 85-29-54

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
АКАЦИЯ ЦЕПЕНИЦИ – 85 лв. за кубик

ГЛЕДИЧ, МЕШЕ, ЯСЕН:
Трупчета – 90 лв. за кубик   цепеници –  

95 лв. за кубик
Осигурен безплатен транспорт за гр. Шабла

Ул. „Чипровска“ №10
Телефон за контакт: 0888/ 850 925

На 2 февруари в Зеления 
образователен център - Шабла 
гостуваха експерти от РИОСВ 
–Варна. Те се срещнаха с уче-
ници от трети клас на СУ „Асен 
Златаров“ в града ни, участни-
ци в клуб „Природолюбител“ 
към Общински детски ком-

плекс (ОДК).
Малките природолюбители 

имаха възможността да гледат 
филма „Съкровищата на Ша-
бла“, докато Санял Христова им 
разказваше за влажните зони 
– кои са на наша територия, 
какви растения и животни се 

срещат там…
Втората част включваше об-

разователни и развлекателни 
игри, подготвени от ръководи-
теля на клуб „Природолюби-
тел“ Кирил Йотов.

Всяка година на 2 февруари 
се отбелязва Световният ден 

на влажните зони. На тази дата 
през 1971 г. в иранския град 
Рамсар, разположен на брега 
на Каспийско море, е приета 
международната Конвенция за 
влажните зони, известна и като 
Рамсарска конвенция.

Изгрев

2 фЕВРУАРИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ

Ст.експерт Санял Христова пред малките прородолюбители 
от Шабла На улов за риба

Уважаеми госпожи и госпо-
да! 

Развълнувана и щастлива 
съм, че имам възможност чрез 
общински вестник „ Изгрев“ 
да споделя мисли и впечатле-
ния за вашият труд, за всичко 
онова което ежедневно правите  
за част от хората в третата въз-
раст от гр. Шабла и общината! 

Всяка сутрин в крайни зори 
Вие тръгвате за работа и вър-
вите с хиляди мисли  в глава-
та, с много грижи на плещите.. 
Назад сте оставили смълчания 
дом и масата покрита с покрив-
ка, за да не изстине закуската 
на децата ви. Години напред 
социален патронаж гр. Шабла е 
осъществявал това благородно 
дело и сега вие продължавате 
със същата амбиция, която ви е 
присъща, с цялата отзивчивост  
на сърцата си, с цялата енергия 
на която е богата крехката ви 
женска природа.   

Знайте! Споделям с вас мне-

нието на доста хора ползващи 
Вашите услуги и лично моите 
впечетления.  Вие приготвяте 
много вкусна и разнообразна 
храна, която доставяте вина-
ги навреме. За всичко това са 
нашите адмирации и благо-
дарности към вас, мили хора. 
Без вашите услуги много наши 
съграждани биха били доста 
затруднени отностно осигуря-
ване на храната си. 

Останете си такива каквито 
ви познавам- прекалено внима-
телни и добри, млади по дух и 
убеждение, грижливи по май-
чински, старателни и позитив-
ни, трудолюбиви и сърдечни. 
Убедена съм, че вие знаете, че 
всички хубави неща на този 
свят стават в името на хората. 
А живота на човека има смисъл 
и правдание, когато след остане 
положителна следа. 

Защото пътят е живот! 
Благодаря ви!  

Николинка Ставрева

OБРЪЩЕНИЕ КЪМ 
КОЛЕКТИВА НА СОЦИАЛЕН  
ПАТРОНАЖ ГРАД ШАБЛА

ОБЩИНА ШАБЛА И НА-
РОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА 
1894“ – ГР. ШАБЛА организират  
КОНКУРС за най-добро домаш-
но вино от  реколта 2017 година, 
част от Празник на Добруджан-
ското вино – Шабла 2018

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАС-
ТИЕ: 

1. В конкурса могат да участ-
ват производители на БЕЛИ и 
ЧЕРВЕНИ ВИНА от реколта 
2017 година.

2. До участие се допускат 
проби от вино -  добруджански 
сортове

3. Производителите предста-
вят само СОБСТВЕНИ ВИНА, 
като задължително 

писмено посочват сорта или 
сортовете, от които е произведе-
но виното. 

4. В конкурса НЕ СЕ ДОПУС-
КА да участват вина, ИЗКУСТ-
ВЕНО АРОМАТИЗИРАНИ 
(ПЕЛИНИ). 

5. Пробите от вината, пре-
доставени в бутилки, не по-мал-
ки от 1/2 литър ( всеки вид вино 

в 1/2 литрова бутилка) трябва да 
бъдат бистри. 

6. Конкурсът е анонимен.
7. Най-добрите вина ще се 

определят от професионално 
жури. 

8. На първенците ще бъдат 
връчени атрактивни награди в 
двете категории.

9. Всички участници ще по-
лучат грамоти.

Мострите за конкурса ще се 
приемат до 17 часа на 12 февру-
ари в читалище „Зора“ – Шабла.

Едновременно с конкурса за 
вино ще се проведе и конкурс 
за ДОМАШНО МЕЗЕ. Желае-
щите да участват в него могат 
да се запишат при секретаря 
на читалище „Зора“ и да носят 
конкурсните експонати в деня 
на конкурса.

За справки: тел. 05743/40 28 
или при секретаря на читали-

ще „Зора 1894“ – Шабла 
Организаторите на събитието 
си запазват правото на проме-
ни, за които своевременно ще 

ви информират.

ПРАЗНИК НА ДОБРУДЖАНСКОТО 
ВИНО – ШАБЛА 2018 ГОДИНА
ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА ЛОЗАРЯ – ТРИФОН ЗАРЕЗАН

ПОКАНА
за отчетно събрание на Общинска браншова 
пчеларска организация „Шабла” – гр. Шабла

Управителният съвет на Общинска браншова пчеларска ор-
ганизация „Шабла” – гр. Шабла, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ 
и чл.11 от Устава свиква на 16.02.2018 г. в 17.00 часа в пенси-
онерския клуб на гр. Шабла, отчетно събрание при следния 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчетен доклад за дейността на УС.
2. Отчет за дейността на КС.
3. Гласуване на решението на УС за включване на ОБПО „ША-
БЛА” – гр. Шабла  в Областен пчеларски съюз.
4. Избор на членове за учредяване на Областния пчеларски 
съюз.
5. Текущи.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събрание-
то ще се проведе един час по-късно.
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ОБЩИНА ШАБЛА и
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - град ШАБЛА
Организират общински конкурс
„Аз паметта на времето прелиствам”
І.Възраст  на участниците

І    група – ученици от  І до ІV клас
ІІ   група -  ученици от V до VІІ клас
ІІІ  група -  ученици от VІІІ до ХІI клас

ІІ.Направления
1.Изобразително изкуство – ( първа възрастова група I – IV 

клас) рисунките да пресъздават природата на България, ней-
ните герои и история.

2.Литературно  творчество –
- втора възрастова група V – VII клас за написване на стихо-

творение или разказ на тема „Аз съм българче“.
- трета възрастова група VIII – XII клас за написване на есе 

на тема  „О, движение славно, о, мрачно движение…“.
III.Награди
Във всяко направление и възрастова група ще се присъдят 

грамоти и награди за I-во,  II-ро и  III-то място.
КОНКУРСЪТ  „АЗ ПАМЕТТА НА ВРЕМЕТО ПРЕЛИСТ-

ВАМ”  Е ПОСВЕТЕН  НА  140-та  ГОДИШНИНА  ОТ ОСВО-
БОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ.
Краен  срок за представяне на творбите  -  16 февруари 2018 
г. в  Общински детски комплекс (ОДК) – Шабла или на e-mail: 

odk_sh_yotov@abv.bg  за конкурса „Аз паметта на времето 
прелиствам“.

Конкурс за стихотворение и проза на тема „Вино и любов” орга-
низира Народно читалище „Светлина - 1941” гр. Генерал Тошево. 
В него могат да участват всички желаещи, навършили 16 години.
 Участниците трябва да изпратят една творба до една страница в 
три екземпляра - на гърба, на които да са изписани трите имена, 

възраст, адрес и телефон за връзка. 
Крайният срок за приемане на творбите e 9 февруари в читали-

щето на адрес:
 НЧ „Светлина – 1941“, гр. Генерал Тошево 9500,  

ул. Васил Априлов № 5. 
Отличените творби ще бъдат наградени на 14 февруари на 

традиционното зарязване на лозите.

„ВИНО И ЛЮБОВ“

ПОЕТИЧЕН КЪТ

НА ЖИВОТА СИ НЕ СТАВАЙ 
НАБЛЮДАТЕЛ! 

  
На живота си не ставай наблюдател!
Не робувай на поредната заблуда!
Помни, че всеки е роден мечтател,
с душа свободна, по детински луда. 

Живота свой не гледай отстрани, 
как някой друг конците дърпа.
Усилено чертае твоя път, а ти
стоиш пасивен и безмълвен.  

На живота си не ставай наблюдател,
бъди главно действащо лице!
Учи от всеки - враг или приятел,
но слушай само своето сърце!

Милена Енева

Жул Верн (на френски: Jules 
Verne; роден на 8 февруари 
1828 г. в Нант, починал на 24 
март 1905 г. в Амиен) е френски 
писател, един от най-четените 
романисти, превеждан на 148 
езика според статистиката на 
ЮНЕСКО. 

Жул Верн е автор на пиеси, 
либрета за оперети, разкази и 
на 65 романа. Широко разпрос-
транено е мнението, че той е 
един от създателите на жанра 
научна фантастика. 

Той е най-голямото от пе-
тте деца на Пиер Верн, преус-
пял адвокат, и Софи Алот. Жул 
Верн и по-малкия му брат Пол 
са изключително близки през 
целия си живот. Като момчета 
те обичат да четат в различ-
ни списания за пътешествия 
и да си фантазират за такива. 
Увличат се по кораби, искат 
да станат моряци. На дванай-
сетгодишна възраст Жул Верн 
успява да се качи на един ко-
раб, който заминава за Кариб-
ските острови, обаче баща му 
го сваля на следващото френ-
ско пристанище. Влечението 
към мореплаването Жул Верн 
наследява по майчина линия 
– майка му е от известна фами-
лия на корабостроители и мор-
ски капитани.

Бащата на Жул Верн желае 
синът му да се изучи за юрист 
и му дава пари за тази цел. През 
1848 г., след завършване на ли-
цея в Нант, Жул Верн заминава 
за Париж и започва да следва 
право. Там един негов родни-
на го въвежда в литературните 

кръгове и Жул Верн започва 
да публикува пиеси, повлияни 
от автори като Виктор Юго и 
Александър Дюма, с когото се 
познава и лично. Първата му 
пиеса е едноактната комедия 
„Пречупени сламки“ (Les pailles 
rompues), която се играе в Па-
риж, когато авторът й е на 22 
години. 

През 1857 г. Жул Верн се 
жени за 28-годишната вдовица 
Онорин де Виан. За да издър-
жа семейството си, Жул Верн 
започва да работи като бор-
сов посредник. Същевременно 
продължава да пише и жена 
му изцяло го подкрепя в това 
начинание. През 1861 г. се раж-
да синът им Мишел Жан Пиер 
Верн. В кариерата си на писател 
Жул Верн напредва постепенно 
и през 1862 г. сключва договор с 
известния издател Пиер Етцел, 
според който писателят се за-
дължава да осигурява по два 
романа годишно за поредица-
та „Необикновени пътешест-
вия“ (Voyages extraordinaires). 
През 1863 г. излиза романът на 
Жул Верн „Пет седмици с ба-
лон“ (Cinq semaines en ballon), 
разказващ за изследователско 
пътешествие с балон над Афри-
ка. Той му носи изключителен 
успех и Жул Верн от този мо-
мент напуска борсата и се от-
дава изцяло на писателската си 
дейност. Романите на Жул Верн 
бързо печелят огромна попу-
лярност по цял свят.  Жул Верн 
написва най-значителните си 
творби до 1880 г. 

Wikipedia

190 ГОДИНИ ОТ 
РОЖДЕНИЕТО НА ЖУЛ ВЕРН

През  месец май 2017  към 
Центъра на Учебно Трениро-
въчните Фирми в гр. София  
и  СУ „Асен Златаров” като 
училище, в което се  прила-
га успешно метода на  учебно 
тренировъчните фирми, бе на-
правена  покана от  страна на 
СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗА-
ВИЯ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ В ГЕРМАНИЯ - 
EUROPEN за участие в техен 
проект като партньори по ев-
ропейска програма ERASMUS+  
KA3 -„Подкрепа за реформира-
не на политиките”,  която  има 
за цел да улесни модернизация-
та на системите за образование 
и обучение, чрез изграждане на 
политическо сътрудничество 
между държавите-членки. 

Проектът надгражда пре-
дходния проект, по който  учи-
лището  работи в периода 2014-
2016 по  ERASMUS+  KA2, този 
път акцентът  е насочен  към 
социалното приобщаване чрез 
обучение и практика в учеб-
но предприятие за ученици от 
16 -18 години.  Основната цел 
на проекта да се изградят у 
учениците трайни преносими 
умения, които да им помогнат 

както в ежедневието, така и 
да се справят и с постоянните 
предизвикателства на паза-
ра на труда. Проектните дей-
ности имат за цел да докажат 
важността на тези умения и 
необходимостта развитието им 
да  бъде задължителен елемент 
от образователния процес. Те 
предвиждат изработването на 
дидактически и педагогически 
инструменти, учебни програми 
и отворени онлайн платформи 
и ресурси за обучение, а също 
така и повишаване качеството 

на професионалното образо-
вание.

Проектът като цяло е но-
сител на нова перспектива 
относно необходимостта от 
въвеждане на  промени в учеб-
ната програма и в моделите на 
обучение, използван в съвре-
менните европейски средни 
училища.

Проектът вече е факт. Той  
ще се осъществява  в   пет стра-
ни и ще обединява опита на 9 
партньорски организации: 

• Германия (EUROPEN) – 

координатор,
• Испания ( Inform central 

office + училище в Барселона) 
• Италия ( Italian central 

office + училище във  Римини)
• България ( Bulgarian central 

office + СУ “Асен Златаров“)
• Литва ( Lithuanian central 

office + училище във Вилнюс)
Периода на изпълне-

ние на проекта е 15.01.2018г. 
-14.01.2020г..

На 26 и 27.01.2018 се прове-
де първата работна среща в гр. 
Есен, Германия, в централата на  
EUROPEN, подписано бе дого-
ворно споразумение с коорди-
натора на проекта и се обсъди-
ха всички детайли по дейности, 
отговорности, задължения и 
финансова част. На тази работ-
на среща от страна на СУ „Асен 
Златаров“  участваха Петранка 
Петрова – директор на СУ  и 
Йорданка Атанасова – ръково-
дител на учебно тренировъчни 
предприятия.  

Финансовата подкрепа за 
реализиране  на проекта, която 
ще бъде отпусната  на СУ „Асен 
Златаров”  е в размер на 13 152 
евро.

Изгрев

СУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ” СТАРТИРА НОВ ПРОЕКТ

Представителите на шабленското училище

Броят на младите хора, които 
в последните години напускат 
големите градове и се премест-
ват да живеят в по-малки насе-
лени места, непрекъснато расте.

Устойчива ли е тази тенден-
ция и ще доведе ли до съживя-
ване на изостаналите региони? 
Кое мотивира тези хора? При-
родосъобразният начин на жи-
вот? Различното ниво на стрес? 
Желанието да се занимават със 
земеделие? Стремежът да от-
глеждат сами храната си?

Това са въпросите, чиито от-
говори търси конкурсът за есе, 
организиран от „Икономедиа“, 
в рамките на проект за популя-
ризиране на Общата селскосто-
панска политика на Европей-
ския съюз, съфинансиран от 
Европейската комисия.

Ако и вие (планирате да) сте 
част от тази тенденция или поне 
за кратко сте мечтали да го сто-
рите, макар засега това да не ви 
се струва реалистично – напи-
шете ни. Споделете какво (би) 
ви мотивира(ло). Какво би се 
променило за вас, за местната 
общност, за България като цяло.

Очакваме вашите вдъхнове-
ни есета.

Условия за участие 

Конкурсът е насочен към 
млади хора, но възрастови огра-
ничения няма - добре дошли са 
вдъхновени есета от хора във 
всяка възраст.

Обемът на материала трябва 
да е до 6000 знака, включително 
интервалите.

Есето заедно с кратко пред-
ставяне (или CV) на автора 
може да бъдат изпращани по 
имейл на адрес ese@economedia.
bg не по-късно от 6 март 2018 г.

Награди
Първо място - 1000 лв.
Второ място - 500 лв.
Трето място – две нощувки 

със закуска и вечеря в къща за 
гости ЕКО АРТ, с. Драшкова 
поляна, община Априлци, член 
на БААТ, сертифицирана като 
Зелена къща.

Победителите ще имат въз-
можност да влязат в ролята на 
„Фермер за един ден“ и да се 
запознаят и да участват пълно-
ценно в дейностите на ферма с 
екосъобразни практики.

Най-добрите есета ще бъдат 
публикувани на сайта за кариери, 
образование и работа www.karieri.
bg и на информационния портал 
за неправителствени организации 
в България - www.ngobg.info.

„ЗАЩО ИСКАМ ДА ЖИВЕЯ НА СЕЛО“

Конкурсът за рисунка - ди-
гитална живопис и графика 
„Моята България“ се провеж-
да за първи път през 2005 го-
дина по инициатива на Мла-
дежки център – Добрич. В 
годините той се превръща и 
като съпътстваща проява при 
провеждането на Европейски 
младежки поп – рок конкурс 
„Сарандев“. В дните на конкур-
са се представят отличените 
творби подредени в изложба. 
Целта на конкурса e децата и 
младите хора да покажат своя 
талант, да се създаде по-голям 
интерес към компютърното 
рисуване, да се стимулира твор-
ческия потенциал на децата и 
младите хора и да се предостави 
възможност на участниците да 
бъдат оценени по  достойнство.

Право на участие в конкур-
са  имат ученици и студенти  на 
възраст от 10 до 25 години, на-
вършени към 31 декември 2018 
г.,   в четири   възрастови групи: 
І група  10 - 12 години, ІІ група 
13 - 15 години, ІІІ група 16 - 18 
години, ІV група 19 - 25 години.

Техника: творбите трябва да 
са създадени със свободна ръка 
с електронните инструмен-
ти за рисуване на подходящи   
графични   редактори на ком-
пютъра. ( например : Microsoft 
Paint, Corel Painter Classic, Corel 
DRAW, Adobe Illustrator, Adobe 
Photoshop,   Macromedia Free 
Hand, Wizard brush и др.

Всяка рисунка участваща в 
конкурса трябва да е представе-
на на   хартиен носител –   фор-
мат  А3 (без рамка и паспарту).

Творбите трябва да бъдат 

придружени от следната инфор-
мация - заглавие на творбата, 
трите имена на автора, дата и 
година на раждане, точен адрес, 
учебно заведение (школа), адрес 
за кореспонденция ( e-mail), те-
лефон, име на програмния про-
дукт, с който е създадена.

Изисквания към творбите: да 
са рисувани със свободна ръка с 
инструментите на графичните 
редактори и да не са  изработени 
върху готови картини.

Награди - ще бъдат връчени 
грамоти за участие и награди 
във всяка възрастова група. 
Компетентно жури   ще опреде-
ли наградените участници в на-
ционалния  конкурс.

Краен срок  за получаване на 
творбите – 23 април 2018 годи-
на.

Резултатите ще бъдат обяве-
ни най-късно до 08.05.2018 г. на 
сайта на Младежки център 

С отличените творби ще 
бъде открита изложба в периода 
12 – 20 май 2018 г. 

При участие в конкурса, 
кандидатите приемат услови-
ето, техните творби да бъдат 
използвани върху рекламни 
материали, разпространявани 
от Младежки център. Конкурс-
ните творби остават във фонда 
на Младежки център.

Адрес за кореспонденция: 
Общински младежки  център  за 
конкурса “Моята България”,  пл. 
„Стария орех” №1, ПК 15,  9300 
гр. Добрич.

За информация: 058/ 60-25-
35; 058/60-26-91, 0884 311 429 ; 
0884 311 428, e-mail:mcdobrich@
mc-dobrich.org

ТРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 
ЗА РИСУНКА – ДИГИТАЛНА ЖИВОПИС 
И ГРАФИКА „МОЯТА БЪЛГАРИЯ“
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ТЕНИс клуб „ШАблА“ грАд ШАблА
свиква общо редовно събрание на Клуба, което ще се проведе 
на 9 февруари 2018 година (петък) в Спортен комплекс-Ша-

бла при следния
дНЕВЕН рЕд:
1.Отчет за дейността на Клуба за 2017 година.
2.Отчет за изпълнението на бюджета.
3.Приемане на бюджета за 2018 година.
4.Приемане на годишна програма за участието на състезатели-
те от Клуба в турнири.
5.Други.

георги Тритаков
Председател на Управителния съвет

ЗП МИЛЕН РАЙЧЕВ 
НАЕМА И КУПУВА 

земеделска земя в района, 
на най-добра цена.

Телефон за контакти: 0895 60 75 50

 ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР  
“СЕМИРАДА”, С.ЕЗЕРЕЦ 

Разполага с магазин където ще намерите разнообразие 
от саксийни цветя за вашият специален случай или за 

вашата колекция- освен сезонните цветя - циклама, зюм-
бюл, амаралилис, карамфил предлагаме също селекция 
от стайни растения- орхидеи, калатея нолина папрат, 

аспарагус, кралско мушкато, дифенбахия, дипладения и др.  
При нас може да намерите и малки подаръщи за Ваши люби-
ми, приятели, като- свещници, вази, ароматни свещи. 
 Центърът се намира – от входа на селото, , по улицата вдясно 
от гробищата, до първата отбивка вляво. 

 Работно време: - понеделник- събота – 9 ч до 18 ч 
Почивен ден – неделя 

Телефон за контакти- 0887 53 27 19 , Атанаска Букорова

ЗА ДА ПРОДАДЕТЕ ЗЕМЯТА
си на посочена от вас пазарна цена:

Телефон: 0878 263 071

ПОКАНА 
 Управителният съвет на СК „Кария“ гр.Шабла на основание 

чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо отчетно събрание на 02.03.2018 
г. (петък) от 17 ч. в СУ „Асен Златаров“ при следния: 

ДНЕВЕН РЕД:  
1. Отчет на дейността на СК „Кария“ за 2017 г. 
2. Отчет изпълнение на бюджета на 2017 г. 
3. Отчет за изпълнение по „Програма за развитие на спорт-

ните клубове“ за 2017 г. към ММС и приемане на проект за 
кандидатстване по същата програма за 2018 г. по баскетбол. 

4. Утвърждаване на проект на бюджет за 2018 г.  
5. Приемане на основни насоки за развитие на сдружение-

то и програма за дейност на СК „Кария‘ за 2018 г. 
6. Информация на контрольора (приемане).
7. Утвърждаване на вътрешните правила за осъществяване  

на обществено полезна дейност и за баланс и разходване иму-
ществото на СК „Кария“ гр. Шабла. 

8. Други.
При липса кворум събранието ще се проведе един час по- 

късно на същото място по същия дневен ред. 

В сградата на „Бивша поликлиника“ етаж 2
Д-Р БОНЕВ ОРГАНИЗИРА БЕЗПЛАТНИ 

СТОМАТОЛОГИЧНИ ПРЕГЛЕДИ
всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и 

от 13.00 до 18.00 часа
Телефон за връзка: 0888 803 206

че от 29 януари започна пла-
щането на данък върху недви-
жимите имоти и такса битови 
отпадъци, както и данък върху 
превозните средства за 2018 го-
дина. 

Плащането на тези задълже-
ния се извършва на две равни 
вноски в следните срокове: до 
30 юни и до 31 октомври на го-
дината, 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 Бъл-
гарски пощи, ИЗИПЕЙ, както и 
по банков път.

Напомняме и на всички фи-
зически и юридически лица, 
упражняващи стопанска дей-
ност в преместваеми обекти 
по реда на чл. 65 от ЗУТ на те-
риторията на общината, че до 
28.02.2018 г. следва да подадат 
декларация за определяне на 
такса битови отпадъци.

Декларацията се подава 
Община Шабла, стая 106.

ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И 
ТАКСИ ШАБЛА УВЕДОМЯВА, 

СЪОБЩЕНИЕ 
Със Заповед № 70-5100 от 21.12.2017 година до 
Инан Акиф- управител на „Кария -Фиш“ ООД, 
комплекс Кария, номер 503, град Шабла-9680 се 
съобщава за приключила оценка на проектно пред-
ложение с наименование „Окончателно преустано-
вяване на риболовни дейности на риболовен кораб 
ШБ 5868“ мярка 1.3 “Окончателно преустановява-
не на риболовни дейности“ на Програмата „Морско 
дело и рибарство“ 2014 – 2020 година.

Агенцията по заетостта, 
съвместно с Областна адми-
нистрация Добрич, както и ди-
рекциите „Регионална служба 
по заетост“ и „Бюро по труда“ 
започват анкетно проучване 
за потребностите на работо-
дателите от работна сила. За 
това информират от Изпълни-
телната агенция по заетостта, 
като се уточнява, че допитва-
нето е във връзка с изпълне-
нието на чл. 10, ал.2 от Закона 
за насърчаване на заетостта /
ЗНЗ/ за набиране, обработване 
и предоставяне на Агенцията 
по заетостта /АЗ/ на информа-
ция за потребностите на рабо-
тодателите от работна сила в 
областта.

Проучването ще се извърш-
ва чрез електронен анкетен 
формуляр, предназначен за 

работодателите, съответно и 
получените резултати ще се 
обработват в електронен фор-
мат. Анкетният формуляр ще 
бъде отворен за отговори от 
05.02.2018 г. Линкът за неговото 
попълване е: 

https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSf_Jy0i_hWV93mRu
noBkqy2Fn0AFA5VTXcNy5FzIEj
UVyThYw/viewform

Предстои със заповед на 
Областния управител Краси-
мир Кирилов да бъде сформи-
рана работна група, в която да 
са включени представители 
както на работодателските и 
браншови организации, така и 
представители на общините и 
дирекциите „Бюро по труда“. 
Работната група ще има за за-
дача да обобщи резултатите от 
допитването. 

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА 
АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА

Изгрев – Честито, Нико-
лай! Ти зае пето място в класа-
цията „Спортист на годината 
2017“ на община Шабла. Как-
во означава за теб това при-
знание?

Николай Николов –  от 
Спортът присъства в голяма 
част от живота ми. Изключи-
телно съм щастлив, че съм в 
класацията на „Спортист на го-
дината 2017“ на община Шабла. 
Приемам го като признание за 
положения труд както от мен 
лично така и от съотборници-
те ми в  морски клуб „ПОРТУС 
КАРИА”. 

Надявам се нашият пример 
да послужи за стимул на мла-
дото поколение.

Изгрев – Каква е твоята 
равносметка за изминалата 
година?  

Н.Н –    През изминалата 
година  морски клуб „ПОРТУС 
КАРИА“  се представи много 
добре на всички състезания. 
Взехме участие във всички 

кръгове на веригата за купа 
„България“. Участието ни в 
турнирите и организирането на 
състезанието в гр.Шабла беше 
възможно благодарение изклю-
чителната  подкрепа  на общин-
ска администрация а Шабла. 

Изгрев –Как видя органи-
зацията на „Спортист на го-
дината 2017”?

Н.Н – Приятно съм изнена-
дан и дано подобни инициати-
ви се превърнат в традиция. 

Изгрев – Можем ли да по-
ставим на везна наградата 
ти от „Спортист на година-
та“ и от турнира по подводен 
риболов, провел се на наша 
територия през 2017 година, 
където ти улови най-голямата 
риба-кефал 1190 кг.. Коя за теб 
е по-ценна?

Н.Н –  И двете награди за 
мен са ценни. Всяка една от тях  
има своето значение и стойност 
за положените усилия. 

Изгрев – Освен, че си със-
тезател на МК „Портус Кариа“ 

ти си и член на доброволното 
формирование в община Ша-
бла. Защо реши да се включиш 
в тази благородна кауза?

Н.Н –  Винаги съм искал 
да участвам в отряд, свър-
зан с оказване на помощ при 
кризисни ситуации. Чувствам 
го като граждански дълг. С 
участието ми в доброволно-
то формирование ще мога да 
помогна на нуждаещите се съ-

граждани в трудни и кризисни 
моменти.

Изгрев –Какво си пожела-
ваш за 2018 година?

Н.Н –  Преди всичко здраве, 
успехи и специално за съотбор-
ниците си влизанията в море-
то да са равни на излизанията. 
Нека да не забравяме, че никой 
не е по силен от морето.  

Разговаря  
Йорданка Радушева

Николай Николов:

„ВСЯКА НАГРАДА ИМА СТОЙНОСТ ЗА ПОЛОЖЕНИТЕ УСИЛИЯ“

Изгрев – Бате Кольо, за ре-
корден трети път, вече с друг 
партньор ставаш шампион на 
Шабла по бридж. Ако истори-
ята е показател, ти си най-до-
брия играч в Общината…

Никола Ташев – Знаеш много 
добре и кълбета, и салта да пра-
виш на масата, няма как да побе-
диш. Вече малкото към добрите 
карти – тактика, стратегия, блъф 
ако искаш, радвам се че аз и Кра-
си го можем.

Изгрев – Каза Краси (Деми-
рев - партньорът му в турни-
ра), не мога да не те попитам 
как оценяваш неговата игра и 
партньорството ви изобщо?

Н.Т – В един тандем, в кой-
то и да е спорт е много важно 
човекът до теб, или срещу теб, 
както е в бриджа, да ти чете 
мислите, да ти познава играта, 
да знае след негова, или на про-

тивник обява как ще реагираш 
и какво означава твоята реак-
ция. Красимир е изключително 
интелигентен играч, перфектен 
психолог, освен това притежава 
т.н.poker  face (лице на карто-
играч), което е важно в бриджа 
– ти да „четеш“ съперника, не 
той теб.

Изгрев – поради каква при-
чина се разделихте с партньора 
си от първата и втората титла, 
Момчил Минков?

Н.Т – Нашата игра е с ама-

тьорски характер. Хората ра-
ботят и някои от тях нямат 
възможност да се освободят за 
турнира. Така стана и с Момчил. 

Изгрев – Пети турнир, това 
вече е традиция!

Н.Т – Не съм упълномощен 
от другите участници в със-
тезанието, но мисля, че мога 
да го кажа от името на всички 
картоиграчи – огромни бла-
годарности към ръководство-
то на Общината и лично към 
кмета Жечев за дадената ни 

възможност да спортуваме на 
тази възраст и че турнирът ста-
на традиционен. Повечето сме 
бивши активни спортисти, ти 
си изброявал имената ни във 
вестника, няма да се повтарям. 
За нас е важно да практикуваме 
някакъв спорт, в случая инте-
лектуален като бриджа. Така се 
чувстваме полезни, чувстваме 
се живи!

Изгрев – Какво ще пожела-
еш за настъпилата 2018 годи-
на на себе си, картоиграчите и 
всички шабленци?

Н.Т – Най вече здраве, раз-
бира се - на всички! Пожелавам 
на съгражданите си и успех във 
всички начинания, с които се 
заемат.

Прочетохме в нашия вест-
ник за успехите на шабленския 
шахмат. Бриджът и префата 
също са игри за умни хора. Зна-
чи такива се раждат и развиват 
в Шабла. Също така не мога да 
не споделя, че съм радостен от 
факта, че в турнира се включ-
ват млади момчета като Кра-
си, Радо (Петров – сребърният 
медалист на префата) и то ус-
пешно. На тях пожелавам нови 
успехи и нека да стават повече!

Разговаря Йордан Енев

Никола Ташев:

„В ШАБЛА СЕ РАЖДАТ И РАЗВИВАТ УМНИ ХОРА“
От 15 до 20 януари в Шабла се проведе петият турнир по 

префа и бридж, организиран от община Шабла.
За трети път купата на шампион по бридж, вече с парт-

ньор Красимир Демирев вдигна Никола Ташев.

Никола Ташев (вляво) и партньорът му Красимир Демирев

В настоящия ни брой ви представяме Николай Николов-член 
и състезател на МК „Портус Кариа“.

Челната петица, в дясно Николай Николов


