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„Виното прави всяко меню специално, всяка маса по-елегантна и всеки ден по-цивилизован.” 
Анре Саймън

Мисъл на броя

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
24 януари (сряда), 13:00 часа - Шабла

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

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

В петък, на 9 февруари ми-
ряните почетоха паметта на св. 
Харалампий – светеца, покро-
вител на пчеларите, чието име 
носи и църквата в Шабла.

За храмовия празник в Ша-
бла, за да се включат в бого-
служението, пристигнаха све-
щеници от градовете Каварна, 
Добрич, Варна и Карнобат. 

Отец Никифор от 
Варна отслужи праз-
ничната света литур-
гия. За съжаление, 
Варненския и Вели-
копреславски митро-
полит Йоан не успя 
да присъства на ли-
тургията. След праз-
ничната служба, про-
вела се с участието на 
шабленския църко-
вен хор, с диригент 
Силвия Вангелова, 
бе осветен пчеларски 
мед и на вярващите 
даден празничен об-
рок. 

Свещеник Павел Максимов 
се обърна към всички присъст-
ващи с топли думи и ги поздра-
ви с празника.

Отец Никифор пожела на 
миряните мир, здраве и сили, а 
на пчеларите благополучие и да 
успяват в делата си.

Изгрев

ЦЪРКВАТА В ШАБЛА ОТБЕЛЯЗА СВОЯ ХРАМОВ ПРАЗНИК 

Кметът на община Ша-
бла, Мариян Жечев, подпи-
са на 08.02.2018 г. /четвър-
тък/ в гр. София Договор № 
08/07/2/0/00600 за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ 
по подмярка 7.2 „Инвестиции 
в създаването, подобряването 
или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфра-
структура“ от мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата 
в селските райони“ от Програ-
мата за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020 г., 
съфинансирана от Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони, чрез който ще 
се финансира проект „Рекон-
струкция, ремонт, оборудване 
и обзавеждане на общинска 
образователна инфраструктура 
– Детска градина „Дора Габе“ гр. 
Шабла, община Шабла“.

Проектът има за цел да се 
осигури надеждна и трайна 
хидроизолация на покрива, да 
се подобри топлотехническата 
характеристика на цялата сгра-
да, да се разшири функционал-

ния спектър от дейности, да се 
поднови технологичното и под-
вижно обзавеждане и да се оп-
тимизира архитектурен образ, 
предвид предназначението на 
сградата.

Инвестиционният проект 
предвижда изпълнението на 
строително-монтажни работи, 
оборудване и обзавеждане, в 
т.ч:

– цялостна реконструкция 
на покривната конструкция и 
покривното покритие, цялост-

на топлоизолация на обекта – 
фасадни и покрив;

– частично преустройство и 
реновация на сградата;

– нова вертикална плани-
ровка в двора на детската гра-
дина;

– реновация на оградите на 
двора;

– обзавеждане в сградата на 
детската градина;

– ново обзавеждане и обо-
рудване на дворното простран-
ство с обособяване на 6 бр. дет-

ски площадки, спортен сектор 
и амфитеатър на открито;

Първоначално одобрената 
безвъзмездна финансова по-
мощ е в размер на   1 247 377,18 
лв. без ДДС, представляващи 
100% от одобрените и реално 
извършени разходи за осъ-
ществяването на проекта.

Срокът за изпълнение на 
проекта е 36 месеца от датата 
на подписване на договора за 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА 
ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ НА ДГ „ДОРА ГАБЕ“-ШАБЛА

В очакване

По време на литургията 

Освещаването на меда 

145 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО 
НА АПОСТОЛА НА БЪЛГАРСКАТА СВОБОДА 

ритуал По Поднасяне на венци и цветя 
пред паметника на васил левски - 

19 февруари 2018 година от 10 часа
Каним гражданите 

да се включат 
във възпоменателния ритуал. 

Искра Урумова и Нивелина 
Няголова, познати от телеви-
зионния екран, влизат в друго 
амплоа. Искра дебютира като 
автор на роман-трилогия - „От-
краднато“, „Обречено“ и „Опазе-
но“, а Нивелина като майстор на 
ръчно изработени талисмани и 
интересни плетива, вдъхновени 
от творбата.

В разговор за умението да оп-
литаш чудеса от думи и конци, за 
вложения смисъл и значението 
на това да пазим корените и тра-
дициите.

Доротея Панчева е другата 
креативна личност в „Конци и 
думи“.

Скаут по душа и призвание, 
тя работи в областта на туризма, 
но през свободното си време се 
занимава с изработването на би-
жута, аксесоари, играчки и мно-

го други неща.
Обича платовете, хартията, 

пробва нови материали и тех-
ники. Творчеството я зарежда 
с много положителни емоции, 
среща я с интересни хора и не 
спира да се учи …

Вдъхновени от българските 
традиции и обичаи, Ви каним да 
подарите на детето си едно неза-
бравимо творческо преживяване 
с нея. Всяко от децата ще си тръг-
не с уникални ръчно изработени 
от самото него мартенички. Ос-
вен, че ще се забавлява, докато 
влага цялото си творчество в 
тяхната направа, то ще се научи 
на сръчност, ще попие от една от 
най-хубавите български тради-
ции и ще намери нови приятели. 

Ще ви очакваме с вдъхнове-
ние и усмивки на 17.02.(събота) 
от 11.00 ч.!

„КОНЦИ И ДУМИ“

Народните представители 
в 44-ото Народно събрание от 
ПП ГЕРБ от 8-и МИР Добрич 
Даниела Димитрова и вице-
адмирал Пламен Манушев, 
областен координатор на ПП 
ГЕРБ, ще проведат в понедел-
ник, 12 февруари 2018 г., срещи 
с жители на община Шабла.

В тях ще участва и об-
щинският ръководител на 
ГЕРБ-Шабла Живко Спасов. 

От 10,00 часа ще се проведе 
приемен ден на депутатите в 

офиса на ГЕРБ в Шабла. В 11,30 
часа ще започне срещата им с 
рибарската общност в Дуран-
кулак, а в 14,00 часа – в Крапец.

***
Уведомяваме ви, че на 

13.02.2018г.(вторник) от 
10:00ч.

приемен ден за граждани ще 
имат общински съветници от 

ПП”ГЕРБ”.
Заповядайте в офиса на 

ПП”ГЕРБ”-
гр. Шабла, ул.”Добруджа” № 3

ДЕПУТАТИТЕ ОТ ГЕРБ ДАНИЕЛА 
ДИМИТРОВА И ПЛАМЕН МАНУШЕВ  
ЩЕ ПРОВЕДАТ ПРИЕМЕН ДЕН В ШАБЛА

Община Шабла
кани жителите и гостите на общината на Празник, 

По Повод деня на лозаря – 

Трифон Зарезан, на 14 февруари
ПРОГРАМА НА ПРАЗНИКА:

9.30 часа – организирано тръгване за лозята  
(по пътя за с. Горичане)

11.00 часа – награждаване на участниците и победителите в 
конкурсите за най-добро младо вино и домашно мезе 
(пред читалището).
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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 15 февруари  2018 година 

се навършва 
1 година  от смъртта на 

ГЕОРГИ ИВАНОВ 
ГЕРДжИКОВ 

починал на 83 години 
Ще минат дни, месеци, години,

но ние никога няма да те забравим!
Обичаме те!

Почивай в мир!
От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 10 февруари  2018 година се 

навърши
1 година от смъртта на 

АНАсТАсИя ДИМОВА 
ГЕОРГИЕВА

Напусна ни един безкрайно 
добър човек с любящо сърце.

Ще ни липсваш! 
Почивай в мир!
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

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

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.

ЗП МИЛЕН РАЙЧЕВ 
НАЕМА И КУПУВА 

земеделска земя в района, 
на най-добра цена.

Телефон за контакти: 0895 60 75 50

КУПУВАМ 
къща в Шабла.

Телефон: 0885 11 70 51

Продавам Фолксваген Поло, 1994 година, 
бензин-газ сервизиран. Цена 570 лв. 

Телефон: 0888 197 638

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

За заклетите градинари!
 ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР  

“СЕМИРАДА”, С.ЕЗЕРЕЦ 
 Вече предлага и зеленчукови семена на 

фирмата Флориан ООД- както за любителите 
така и за професионалните градинари.  

При нас може да поръчате и професионални семена- от бъл-
гарски сортове и утвърдени чуждестранни производители.
 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

Предоставените средства за 
сектор „Пчеларство“ за 2017 
г.са в размер на 5 653 926 лв. 
Това каза по време на 16-то 
международно изложение-до-
говаряне „Пчеларство-Плевен 
2018” заместник-министърът 
на земеделието, храните и го-
рите Вергиния Кръстева.

Тя припомни, че през 2017 
г. започна да се прилага новата 
Национална програма по пче-
ларство за периода 2017-2019 г. 
Същата е одобрена с Решение 
на Европейската комисия, с 
бюджет 4 758 663 лв. за всяка 
от трите години на изпълне-
нието й.

В новата тригодишна про-
грамата за първи път се фи-
нансира частично закупуване 
на техническо оборудване при 
първичния добив и обработка 
на пчелния мед, като успешно 
стартира и мярката, свързана 
с практикуване на подвижно 
пчеларство, обясни Вергиния 
Кръстева.

По думите й за четвърта по-
редна година пчеларите полу-
чиха подпомагане по държавна 
помощ от типа „де минимис“. 
За 2017 г. помощта беше в раз-
мер на 2 400 00 лв., изплатени 
на 4 348 пчелари, при ставка за 
едно пчелно семейство - 4,77 

лева.
Министерството на земеде-

лието винаги е определяло пче-
ларството като значим, тради-
ционен земеделски сектор, и го 
подпомага с всички възможни 
финансови инструменти, пред-
видени в европейското и на-
ционалното законодателство, 
заяви още Кръстева.

По време на изложението ще 
се представят 170 фирми, пче-
лари и организации от страна-
та, както и от 22 държави от Ев-
ропа и Азия. Ще се презентират 
последни новости в областта на 
пчеларското оборудване и ин-
вентар, ветеринарните препа-
рати и пчелни продукти.

Заместник-министър Верги-
ния Кръстева се срещна със зе-
меделски стопани в Плевен като 
част от информационна кампа-
ния на МЗХГ. Кампанията се 
организира в областните градо-
ве на страната. Дискутираните 
теми са свързани с директните 
плащания и Системата за иден-
тификация на земеделските 
парцели за 2017-2018 г., схеми и 
мерки за подпомагане по Про-
грамата за развитие на селските 
райони за 2018 г. и прилагането 
на Общата селскостопанска по-
литика след 2020 г. 

МЗХ

НАД 5,5 МЛН. ЛЕВА СА 
СРЕДСТВАТА ЗА СЕКТОР 
„ПЧЕЛАРСТВО“ ЗА 2017 Г. 

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 прогно-
зен период на действие 20 
години, се разработва по въз-
лагане на Министерството 
на регионалното развитие и 
благоустройството с финан-
сиране от държавния бюджет. 
За да влезе в сила, той трябва 
да бъде одобрен от Национал-
ния експертен съвет по ус-
тройство на територията, а за 
прилагането му ще отговаря 
Община Шабла.

Общият устройствен план 
трябва да създаде оптимална 
простран¬ствена и функцио-
нална структура на терито-
рията на общината, която да 
осигури нейното развитие в 
хармонично единство на се-
лищата със съществу¬ващите 
природни и антропогенни еле-
менти и специфичните соци-
ално-икономически 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 вър-
ху предмета и целите на опаз-
ване 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 

предварителния проект на 
общия устройствен план и 
доклада за Екологична оценка 
към него могат да се депози-
рат в сградата на общината, 
ст. № 106, на факс: 05743 42 
04, или на електронна поща: 
obshtina@ob-shabla.org. Сро-
кът за провеждане на кон-
султациите 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 общест-
вено обсъждане. То ще се про-
веде на 9 март 2018 г. от 10.00 
часа в сградата на Община Ша-
бла.  

КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ НА 
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ШАБЛА
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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“.

ПОЕТИЧЕН КЪТ

ТРИФОН ЗАРЕЗАН
Вдигни  над  лозе  бъклицата  тежка,
да  бликне  веселба  човешка,
да  има  грозде,  Трифон  Зарезане,
на  вино  дяволско  да  стане...

Благослови  го  да  е  медовито
и  като  билка  лековито,  -  
горчива  рана  някой  да  лекува,
а  друг  -  момите  да  целува.

Трифоне,  Трифон  Зарезан,
сякаш  си  от  господа  призван.
ако  го  няма  твойто  вино  лудо,
живота  няма  да  е  „чудо“!

При  който  няма  празници  небесни,
да  влезат  твойте  руйни  песни.
А  който  знае  за  какво  го  пие,
той  раят  земен  ще  открие!...

Бел.ред: Честит празник с обичания стих на Евтим Евтимов, 
в изпълнение на Веселин Маринов.

МЕСТНИ ТАЛАНТИ

ВИНО И ЛЮБОВ  
В настоящият брой Ви представяме стих на нашата съ-

гражданка Мариана. Й. Атанасова от Шабла. Нека той е спе-
циален поздрав за всички, които празнуват празниците на ви-
ното и любовта.

С червена роза ме закачи 
заблестя тя в моята коса 
не съм невиното момиче 
изгарящо във Любовта. 
 
Аромата чуден ме омая 
в косата бяла бе контраст 
с какво плени ме аз не зная 
с обич нежна, с луда страст?  

С червена роза ме закичи 
докосна жадната душа,  
възкръсна в мен онова момиче 
погалено от струната на любовта. 

Ти плахо падна на колене  
с кристални чаши, пълни със Мавруд 
мъка падна в миг от мене 
с виното - Любовта поднесе тук!   

До дъно всичко да изпием 
пелин в устата да горчи, 
ръцете във венец да свием 
душата в нас от обич да боли!  

Нека пием вино през сълзи  
истината в него е омайна. 
Любовта в сърцата пак да възкреси 
примесено с Любов - то е Божията тайна! 

Червена роза, поднесена с Мавруд 
сълзи горещи капят в двете чаши, 
призовавам Любовта отново тук 
завинаги да свърже съдбите наши! 

 

Конкурсът се организи-
ра от Община Бургас, Къща 
музей „Петя Дубарова”, Ми-
нистерство на образование-
то и науката. Конкурсът си 
поставя за цел да открива и 
развива млади литературни 
дарования.

 Конкурсът е включен в 
Националния календар за из-
вънучилищните дейности на 
МОН за учебната 2017/2018 г. 
и в Програмата с Мерки за за-
крила на деца с изявени дарби.

ИЗИСКВАНИЯ И УСЛО-
ВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Участието в конкурса 
е анонимно. 2. В конкурса 
могат да участват юноши и 
девойки на възраст от 14 до 
19 години в следните две на-
правления:

Поезия – стихотворение 
(до пет броя)

Проза – разказ (до три 
броя).

Забележка: В конкур-
са участват произведения, 
които не са публикувани. 3. 
Конкурсът се обявява през 
месец януари. 4. Творбите се 
изпращат до 31 март, напеча-
тани в 4 екземпляра на адрес: 
гр. Бургас – 8000, ул. „Глад-
стон“ 68, Къща музей „Петя 
Дубарова“ За Националния 
литературен конкурс „Петя 
Дубарова“

5. Постъпилите творби се 

оценяват от 5-членно жури, 
утвърдено от Организацион-
ниякомитет. 

6. Съставът на журито се 
избира за всяко издание на 
конкурса. 7. Наградените учас-
тници и журито ще бъдат по-
канени от Организационния 
комитет в заключителния етап 
на конкурса, който се провежда 
всяка година през месец май в 
гр. Бургас.

НАГРАДИ
1. Голямата награда на жу-

рито: Пластичен знак и ди-
плом (Наградата е една за два-
та раздела – поезия и проза).

2. Първо, второ и трето 
място за поезия – диплом. 3. 
Първо, второ и трето място за 
проза – диплом.

4. Специални награди на 
съорганизаторите. 5. Журито 
определя до 10 поощрения. 6. 
Наградените и други творби с 
високи качества се отпечатват 
в традиционния за конкурса 
сборник „Петя.... Пристан зе-
лен“.

На основание чл. 10, Раздел 
ІІ от Наредбата за условията 
и реда за осъществяване на за-
крила на деца с изявени дарби, 
ученици от 14 до 18 години, 
класирани на първо, второ и 
трето място в конкурса за съ-
ответната година, имат пра-
во да кандидатстват за сти-
пендия.

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН 
КОНКУРС „ПЕТЯ ДУБАРОВА“

Детският комбинат- така се 
нарича в ония години, е открит 
на 12.02.1968 г. 

Началото на една група за 
деца от 1 до 3 години. През 1975 
година е разкрита още една 
група. Демографската криза в 
страната не подминава детска-
та ясла от 1993 година с една 
група - така е и до днес. Цен-
на придобивка за майките от 
гр. Шабла е разработване на 
дейността - от 1.04.2001 годи-
на към ЦДЯ „Радост“ Шабла е 
разкрита детска млечна кухня, 
осигуряваща храна за деца по 
домовете. От 2008 г нашите 
деца са в обновена и съвремен-
на сграда, оборудвана в съот-
ветствие, с нови изисквания, 
благодарение с участието на  
Община  Шабла по програма 
„Красива България“. 

С настоящия юбилей - 50 го-

дини ЦДЯ гр. Шабла искам да 
поздравя и благодаря на всич-
ки работодатели и работещи в 
детската ясла – мед. сестри, пе-
дагози, детегледачки, готвачи, 
перачки и др. персонал. 

Благодаря Ви за грижите, за 
поетата отговорност, съпрово-
дена с трудности, за търпение-
то, за дарената частица майчи-
на любов при отглеждането на 
нашите деца. Настоящия ко-
лектив дава всичко от себе си, 
желание, любов, търпение. 

Нека детски  глъч и смях ог-
лася този дом и занапред, защо-
то няма нищо- по прекрасно от 
лъчезарната детска усмивка. 

Децата са нашето  най- голя-
мо богатство. 

Честит  празник, колеги! 
Честита юбилейна годиш-

нина!  
Директор: Д. Пейчева

ЧЕСТИТ 50-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ 
НА ЦДЯ „РАДОСТ“  ГР. ШАБЛА 

Януари ще бъде един от 
най- запомнящите се за мен 
месеци. Имах удоволствието да 
участвам в обучителния курс  
“Dive deeper  Vinto the Social  
Enterpreneurship” в Крушево 
(Македония) по европейска 
младежка програма Еразъм + . 
За обучението разбрах съвсем 
случайно от приятел и реших 
да попълня формуляра за учас-
тие. Два дни по- късно, с мен се 
свърза представител на НМФ ( 
Национален младежки форум), 
който ми разясни подробнос-
ти относно участието и след 
няколко минути интервю по 
телефона ми обясни, че канди-
датурата ми бе одобрена. Още 
при пристигането ми на Лети-
ще София се запознах с част 
от участниците, а след наста-
няването ми в хотела, останах 
приятно изненадан от топлото 
посрещане на организаторите. 
В първия ден от програмата 
представяхме себе си чрез ин-
дивидуално изготвени посте-
ри и също така ни запознаха 
със същността на програма-
та  и това,  какво ни предстои 
да изучим. Участниците бяха 
от различни националности: 
България, Румъния, Гърция, 
Турция, Македония, Коста 
Рика, Перу, Португалия и ЮАР.  
Учебните занятия включваха 
запознаване със социалното 
предприемачество, работа в по-
сока развитие на творчеството 
и творческите умения: графич-
на фасипитация, дигитална 
визуализация. Запознаха ни с 
основите на хюман дизайна. Ра-
ботният език беше Английски, 
няма как да не спомена и за му-
лтикултурните вечери, в който  
всяка националност предста-
вяше знамето и историята си. 

Опитвахме традиционни хра-
ни и напитки, забавлявахме се 
много. След като дойде ред на 
България, реших да представя 
стараната ни по един по- разли-
чен начин. Избрах българските 
народни танци, които са част от 
нашата култура, и танцувахме 
право хоро.  

 Завърших с крадко пред-
ставяне на Фара Шабла. Кога-
то разказвах за града, в който 
живея, нямаше как да не спо-
мена Фарът на Шабла. Обясних 
им, че това е най-старият фар 
на българското черноморско 
крайбрежие и е с най-високата 
кула над околността. Разказах 
им, че притежава невероят-
на архитектура - кула от осем 
стени, върху която се намира 
самият осветяващ фенер, за 
вградения монограм на Абдул 
Меджид, изобразен на запад-
ната стена. Обясних им, че през 
1901г. дейността на фара е пре-
кратена временно, след земе-

тресение, но след това кулата е 
укрепена и приведена отново в 
действие. 

Относно дейностите в чи-
талището, още при самото ми 
представяне пред останалите 
участници, им разказах, че съм 
танцьор. Показах им снимки 
на двата състава, които пред-
ставят града, както с участия 
в рамките на страната, така и 
в международни участия: Тан-
цов състав „Българка“ и танцов 
състав „Бърборино“. За родния 
си град разказах, че е малък, 
тъй като младите го напускат, 
защото търсят реализация в 
по-големите градове, но тук е 
много спокойно, чисто и всеки, 
който смята, че има нужда от 
почивка е добре дошъл!  

 В следващите дни продъл-
жихме с груповите и индиви-
дуални задачи, разработвахме 
кратки презентации, но най- 
вълнуващата част беше когато 
ни разделиха на отбори, и все-

ки от тях работеше по реален 
актуален проблем в града. За 
целта трябваше да интервюра-
ме 10 човека от различна въз-
раст  и да разработим план за 
подобряване на туризма. Моят 
принос се състои в това, че съз-
дадох напълно функциониращ 
уеб сайт, който да представлява 
актуални новини от града и по  
този начин да привлечем пове-
че туристи. В деня на презен-
тациите бяха поканени двама 
представители от кметството, 
които останаха приятно изне-
надани от идеите които всяка 
една група презентира. Оста-
нах повече от доволен. Получих 
нови знания, упражнени чрез 
практика, подобрих езиковите 
си умения по Английски и най- 
важното запознах се с интели-
гентни и мотивирани хора.  

 Живко Дафов    
(оригинал, без редакторска 

намеса)

Живко Дафов сред участниците на форума

ЖИВКО ДАФОВ ОТ ШАБЛА НА ФОРУМ В 
МАКЕДОНИЯ
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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

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. 

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, 

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“Деян Димитров завърши 

втори в Полуфинала на Дър-
жавното индивидуално пър-
венство мъже и за първи път 
в шахматната си практика ще 
играе на финал. Турнирът се 
проведе от 28 януари до 3 фев-
руари в „Гранд Хотел Пловдив“. 

Първите четири места даваха 
право на участие в заключител-
ния етап. Деян проведе турни-
ра равномерно и уверено. По-
стигнатият резултат 5.5 точки 
от 7 възможни (4 победи и 3 
ремита) му позволи още кръг 
преди края да си осигури място 
на финала. Победител с 6 точки 
стана Марио Вутов от „Викто-
ри“ Благоевград. Финалът ще 
се проведе от 3 до 11 март в Ко-
злодуй. Организатор е един от 
двамата съпрезиденти на БФШ 
1928 Иван Генов - дългогоди-
шен шахматен благодетел и 
депутат от БСП. Там Деян ще 
играе срещу легенди като Ки-
рил Георгиев, Иван Чепаринов 
и други водещи гросмайстори. 
Съставът ще бъде от 10 шах-
матисти, които ще изиграят 9 
кръга по системата всеки сре-
щу всеки.

Христо Жечев

ДЕЯН ДИМИТРОВ НАМЕРИ 
МЯСТО СРЕД ДЕСЕТТЕ 
НАЙ-ДОБРИ НА БЪЛГАРИЯ

ИЗЛОЖБА НА НАЦИОНАЛЕН 
МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”- КАРЛОВО 
ЩЕ ГОСТУВА В “ДВОРЕЦА”

През февруари и март в Га-
лерия „Тихото гнездо” на Култу-
рен център „Двореца” – Балчик 
ще бъде показана фотодокумен-
тална изложба на Национален 
музей „Васил Левски”- Карло-
во. Тя успява да обхване всич-
ки важни моменти от живота 
на Апостола, родното място и 
семейната среда като първо-
източници на неговото родо-
любие и демократизъм преди 
всички по-сетнешни влияния 
на европейската революцион-
на и политическа практика. 
Включва оригинални снимки 
на Васил Левски, снимки на не-
гови близки, на родното Карло-
во, на други селища, свързани 
с революционната му дейност, 
факсимилета на негови писма, 
документи на революционната 
организация и БРЦК.

Акцент в изложбата са дос-
тигналите до нас седем ориги-
нални фотографии на Васил 
Левски, една от които е от 1868 
г. и показва Левски облечен в 
униформа на Първата легия в 
Белград. Ще можете да видите 
и снимка на Апостола от 1872 
г., която е разпространявана от 
османската власт при издирва-
нето на Васил Левски след оби-
ра на турската поща в Арабако-
нашкия проход.

Официалното откриване на 
изложбата ще е на 22 февруа-
ри от 11.00 ч. в галерия „Тихо-
то гнездо”. Дора Чаушева, ди-
ректор на Национален музей 
„Васил Левски” специално за 
откриването на изложбата ще 
донесе и знамето на Карлов-
ския революционен комитет.

Радио „Добруджа“

Архив в-к Изгрев

Радио Варна организира 
конкурс за есе на тема „Море-
то в мен“. Идеята на конкурса 
е да провокира младежите на 
възраст от 14 до 19 г. да опишат 
отношението си към морето.

Участниците в конкурса 
представят есе с обем до две 
номерирани печатни страни-
ци (30 реда по 60 знака на ред, 
включително интервалите). Из-
искванията за оформяне: фор-
мат А4, шрифт и размер Times 
New Roman, 12 pt. На отделен 
документ участниците изпис-
ват трите си имена, възраст, ад-
рес, телефон, електронна поща 
и учебно заведение.

Творбите трябва да се из-
пращат от 01.02.2018 г. до 
01.03.2018 г. на e-mail адрес: 
events.varna@bnr.bg. В темата на 
писмото трябва да бъде уточне-
но, че е за конкурса „Морето в 
мен“.

Жури от български писатели 
ще определи и присъди награ-
дите в младежкия конкурс на 
Радио Варна „Морето в мен“. 
Изискването на журито е тек-
стът да е авторски. Плагиатство 
не се допуска. Комисията ще 
толерира кандидатите с високо 
ниво на езикова култура и ще 
поощрява оригиналността на 
представените идеи.

Читателите на сайта на Ра-
дио Варна също ще могат да оп-
ределят своя фаворит, който ще 
получи специална награда.

Резултатите от конкурса ще 
бъдат публикувани в сайта на 
Радио Варна, и на официална-
та facebook страница на меди-
ята.

Награждаването на лауре-
атите на конкурса ще бъде 
на официална церемония на 
21.03.2018 г. в Арт салона на Ра-
дио Варна.

„МОРЕТО В МЕН” 


