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„В живота всичко е математика, единствено чрез известното можем да стигнем до неизвестното.“
Наполеон Бонапарт

Мисъл на броя
ОБЩИНА ШАБЛА

КАНИ ГРАЖДАНИТЕ НА
ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ 

ПОСВЕТЕН НА

3 МАРТ
С УЧАСТИЕТО НА

Илия Луков

На 1 март (четвъртък)  
от 18 часа

В читалище „Зора“

ВХОД СВОБОДЕН

По случай 8-ми март 
кметът на община Шабла  

мариян Жечев
подарява на всички жени  кон-
церт на  ХРИСТО КИДИКОВ.
Начало 18:00 часа, на 7 март, 
в салона на читалище „Зора-

1894“.
Жените с късмет ще получат 

изкусителни награди от томбо-
лата, 

която ще се проведе веднага 
след концерта.

Уважаеми читатели на вестник „Изгрев“,
очаквайте следващия ни брой 

на 6 март (вторник)

На 20 февруари, замест-
ник-кметът на Общината, 
Цветелин Йорданов и Стоян 
Стоянов-мл.експерт „Кризис-
ни ситуации“ получиха от На-
ционалното сдружение на об-
щините в Република България 
дарение за доброволното фор-
мирование в Шабла. 

Дарението се изразява в спе-
циална екипировка: гумирани 
панталони, якета и шапки за 
наводнения, пуловери, уни-
формени гащеризони, пантало-
ни, якета, шапки и специални 
колани.

На срещата е присъствал и 
комисар Николай Николов – 
директор на ГД ПБЗН-София.

„Стотици пъти доброволци-
те са били с нас. Всички по-го-
леми произшествия, включи-
телно Кресна, включително 
Хитрино преди година и малко, 

бяха отработени с нашите до-
броволци рамо до рамо“, каза 
комисар Николай Николов.

Новата техника и екипи-
ровка замина за 39 по-малки 
общини.

Всички получават специал-
на гумирана екипировка, която 
предпазва при извънредна си-
туация.

Доброволното формирова-
ние в община Шабла е сфор-
мирано през 2017 година и 
включва 7 доброволци, които 
ще бъдат обучени, така че на-
истина да са готови да могат 
в критични моменти на бед-
ствие да поемат отговорност-
та и да действат по най-адек-
ватния начин на място. 
В периода март-април т.г. ще 
бъде проведен първия курс на 
обучение в общината.

изгрев

ОБЩИНА ШАБЛА
НЧ „ЗОРА“ ГРАД ШАБЛА

КАНяТ ЖЕЛАЕЩИТЕ НА ПРЕДСТАВяНЕТО НА НОВАТА СТИхОСБИРКА
„Репетиция за живот“ 

на актрисата ЕМА ГЕОРГИЕВА.
Събитието ще се състои на 6 март т.г. от 16:00 часа в 

картинната галерия на читалище „Зора-1894“ гр. Шабла.
Входът за всички е свободен!

ДОБРОВОЛЦИТЕ ОТ ШАБЛА  
ПОЛУЧИХА ЕКИПИРОВКА 
ОТ ШВЕЙЦАРИЯ

Комисия по  управление на 
общинската собственост, ико-
номическа и инвестиционна 
политика и земеделие.

1.Докладна записка относно  
отдаване под наем на пасища, 
мери и ливади от общинския 
поземлен фонд за стопанската 
2018/2019 година, приемане на 
списък на пасищата, мерите 
и ливадите от общинския по-
землен фонд за общо и индиви-
дуално ползване;

2.Докладна записка относно  
съгласие за учредяване ОПС в 
община Шабла.

Комисия по устройство на 
територията, благоустрояване, 
законност, обществен ред и 
екология

3.Отчет за изпълнение на 

програмата за управление 
2015-2019г., за 2017 година;

4.Докладна записка  относно  
приемане на Отчет за изпълне-
ние на Програмата за развитие 
на туризма в община Шабла 
за 2015 г. – 2020 г. за периода 
01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.;

5.Докладна записка  относ-
но  определяне трасе  на ПУП 
– Парцеларен план за елементи 
на техническата инфраструк-
тура, съгласно чл.30, ал.3 от 
ППЗОЗЗ, одобряване на зада-

ние и допускане изработване 
на ПУП-Парцеларен план за 
елементи на техническата ин-
фраструктура – водопровод;

6.Докладна записка  относно 
покана за провеждане на редов-
но заседание на Общо събрание 
на Асоциацията по водоснабдя-
ване и канализация в обособе-
ната територия, обслужвана от 
„В и К Добрич“ АД, гр. Добрич;

7.Докладна записка  относно 
приемане на Годишен доклад за 
наблюдение на изпълнението 

на Общински план за развитие 
на община Шабла 2014-2020 г. 
за отчетен период 01.11.2014 г. 
– 31.12.2017 г.; 

8.Докладна записка  относ-
но Отчет на Плана  за действие 
за 2017 г. на община Шабла за 
подкрепа на интеграционните 
политики ( 2015 - 2020 година).

Комисия по образование, 
култура, спорт, здравеопазва-
не, социална политика и веро-
изповедания

9.Докладна записка относно 
приемане на общински кален-
дар на спортните изяви;

10.Докладна записка от-
носно приемане на общински 
календар на културните изяви 
през 2018 година.

11.Други.

ДНЕВЕН РЕД
на   заседание   на Общински съвет – Шабла, което ще се 

проведе  на    27.02.2018 г.  (вторник) от 13.30  часа в залата  
на Общински съвет

С ритуал бяха поднесени 
венци и цветя пред паметни-
ка на Апостола в гр. Шабла по 
повод 145 години от неговата 
смърт. Честванията започнаха 
с изпълнение на Градски духов 
оркестър, а по късно бяха по-
днесени венци от Общински 
съвет - Шабла, Кметът на Об-
щината, СУ “Асен Златаров“, 
детска градина „Дора Габе“, Об-
щински детски комплекс в гра-
да ни, НЧ „Зора 1894“- Шабла, 
НЧ „Дружба“ - Дуранкулак, 
НЧ „Зора” 1894  с. Ваклино, 
НЧ „Слънце“ 1871 село Крапец, 
НЧ „Изгрев“ с. Тюленово, НЧ 
„Победа“ 2014 село Горичане, 
НЧ „Отец Паисий“ 1901 село 
Езерец и НЧ „Свобода“ 1941 с. 
Горун; ПП „ ГЕРБ“, ПП „БСП“- 
лява България и мотоклуб „Де-

цата на изгрева“ гр. Шабла.  
 „В ОУ „Св. Кл. Охридски“ 

отбелязаха 145 годишнината от 
обесването на В. Левски с „Урок 
по родолюбие“. Урокът започна 
с встъпителните думи на учи-
теля по история П. Алексиева. 
След това ученици рецитираха 
стихове за революционера. С 
презентация Алексиева разка-
за на присъстващите важните 
моменти от живота на великия 
българин. Задава и въпроси, на 
които учениците отговаряха 
с желание. В късния следобяд 
представители на дуранку-
лашкото училище положиха 
карамфили и кокичета пред па-
метника на Апостола в Шабла.  

Васил Левски е гениален 
теоретик и революционер, 
стратег и организатор на бъл-

гарското националноосвобо-
дително движение през 60-те 
и 70-те години на ХІХ век.Го-
лемият идеолог и неуморният 
организатор на българската 
национална революция. Него-
вите политически и държавни-
чески виждания следват духа 
на най-доброто от европейски-
те демократични принципи.На 
Васил Иванов Кунчев българ-
ският народ е дал признател-
ните имена Левски, Апостола и 
Дякона. След смъртта му, през 
80-те и особено 90-те години 
на 19 в., в широка употреба 
влиза „Апостолът на свобода-
та“, за което особена заслуга 
има Иван Вазов.На 27 декем-
ври 1872 г. Васил Левски е за-
ловен от турската полиция до 
Къкринското ханче край Ло-
веч. До последно османците не 

знаели кого са заловили и Лев-
ски бил откаран в Търново, за 
да бъде разпознат. Чак там ста-
нало ясно кой е той. Впослед-
ствие е бил отведен в София, 
където бил предаден на съд.На 
18 февруари 1873 г. присъдата 
е изпълнена в околностите на 
София. Мястото на обесване-
то на Васил Левски се намира 
в центъра на днешна София, 
където е издигнат негов памет-
ник. Като теоретик и практик 
на революцията Васил Левски 
извършва почти сам онова, 
което после служи за основа 
на Априлското въстание и на 
Освобождението, а демокра-
тичните му идеи са идеал, не-
достигнат и днес. Васил Левски 
е избран за най-великия бълга-
рин на всички времена.

нона станева

с Поднасяне на венЦи и  Цветя Пред ПаМетника на 
васил левски  в Града бяХа отбеляЗани 145 Години 
от сМЪртта на аПостола на свободата

Цветя от най-малките възпитаници на СУ „Асен Златаров“

Кметът и заместник-кметът на община Шабла отдадоха 
своята почит
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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

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 26 февруари 2018 година 

се навършват
25 години от смъртта на 

ДИмИТЪР ПЕЕВ ПЕЕВ
За един живот живян достойно.  

За един човек прекрасен и обичан. 
За едно сърце голямо, всеодайно. 

Никога забрава няма! 
От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 28 февруари 2018 година 

се навършват
6  години от смъртта на 

НИКОЛА СТЕфАНОВ ОВчАРОВ  
59 години

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

Не се забравя човек, раздавал 
само добрини, топлина и обич.  

От семейството

 ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 2-ри март 2018 година 

се навършват 
9 години от смъртта на  

ЖЕЛязКО АЛЕКСАНДРОВ 
яКИмОВ  

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

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

 От семейството 

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 25 февруари 2018 година 

се навършиха
3 месеца от смъртта на 

ГЕОРГИ СТОяНОВ яНАКИЕВ
Добрите хора нивга не умират,

не се превръщат в пепел или дим.
Те винаги оставят светла диря

и честен път, по който да вървим.
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

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

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

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 8 от Закона за пчеларството, общинска 

администрация извършва регистрация и пререгистрация на 
пчелините в община Шабла.

необходими документи:
* Заявление за регистрация по образец;
* Копие от удостоверение за регистрация/ пререгистрация, 

издадено от Областна дирекция по безопасност на храните.
Подаването на заявленията и получаването на 

удостоверенията за регистрация/ пререгистрация става в 
Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на общинска 
администрация – Шабла.

Срок за регистрация/ пререгистрация: 7 дни

даваМ аПартаМент Под наеМ в Шабла
Телефон: 0888 708 602

ПРОДАВАм ДВОРНО мяСТО В ГР.ШАБЛА,
намиращо се на ул.“Черни връх“  
срещу Градския парк, 704 кв.м.

Телефон: 0899 616 440

РЕСТОРАНТ „СТАРА КЪЩА“ ГРАД КАВАРНА

Кани дамите
от община Шабла да 
отбележат подобаващо своя 
празник-8-ми март.
Заповядайте на обяд или 
вечеря.

Телефон за връзка: 0998 42 47 51

ДОБРЕ ДОШЛА ПРОЛЕТ!
ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР  

“СЕМИРАМИДА”, С.ЕЗЕРЕЦ 
Ще ви помогне да подготвите градината си за на-

стъпващата пролет.
За цветната градина сме Ви отгледали теменужки, иглики, 

парички, карамфил.
Предлагаме и летни луковици и коренища – бегония, лилиум, 

далия, лиатрис, амарилис.
На любителите на стайните растения предлагаме 

циклами, глоксиния, амарилис и други.
На 7 и 8 март ще гостуваме на пазара в Шабла от 8.30 до 

12.00 часа.
Работно време: - понеделник - събота – 9 ч до 18 ч 

Почивен ден – неделя 

Телефон за контакти- 0887 53 27 19,
Атанаска Букорова

ГРАфИК

за извършване на ГТП на трактори, ремаркета и СТП на маши-
нен инвентар за Пролетна кампания в община Шабла за 2018 г.

 

 

Дата Населено място Собственици Време Служител 

15 март Шабла ЧЗС 10.00 И. Вълчев 

16 март Шабла ЧЗС; ПТК "Шабленски фар" 10.00 И. Вълчев 

8 март Шабла 

Кооперация "Изток" 10.00 

И. Вълчев "Агрострой-Шабла"ООД 13.00 

"Елпром ЕМЗ" ООД 14.00 

12 март 

Шабла 
ЕТ "КИБЕЛА" 10.00 

И. Вълчев ЕТ" Мл. Цветков" 
11.00 

Тюленово ЗКПУ "Приморец" 13.00 
Горичане ЗК"Обединение" 14.00 
Пролез ЗК "Янтар" 15.00 

13 март 

Дуранкулак ЗКПУ"Дуранкулак", ЧЗС 10.00 

И. Вълчев 
Граничар ЗК "Граница" 11,30 

Зах. Стояново 
ЕТ"Нава", ЧЗС 13,30 
ЗКПУ "Зах.Стоянов" 14.30 
ЕТ"Агросервиз - А. Илиев" 15.30 

14 март 
Шабла 

В и К "Шабла" 10.00 

И. Вълчев 
ЗП Живко П. Узунов 11.00 
ЗП Димитрин Овчаров 13.00 

Езерец ЗП Емил Яков 14.00 
ЗП Емил Енев 15.00 

областна дирекЦия на Мвр Град добрич
районно УПравление Град Шабла

ГРАфИК

За провеждане на ежегодните срещи на Полицейския 
инспектор от районно управление град Шабла с 

обществеността и органите на местно самоупра-
вление в населените места от община Шабла.

1.Село Горун –  6.03.2018 година от 11.00 часа;
2.Село Горичане –  7.03.2018 година от 9.30 часа;
3.Село Пролез –12.03.2018 от 11.00 часа;
5.Село Езерец – 13.03.2018 година от 14.30 часа;
6.Село Крапец – 14.03.2018 година от 11.00 часа;
7.Село Ваклино – 15.03.2018  година от 14.00 часа;
8.Село Смин –16.03.2018 година от 10.00 часа;
9.Село Божаново – 19.03.2018 година от 13.00 часа;
10.Село Черноморци –20.03.2018 година от 10.00 часа;
11.Село Захари Стояново –21.03.2018 година от 13,00 часа;
12.Село Граничар –22.03.2018 година от 09.00 часа;
13.Село Дуранкулак –23.03.2018 от 14.00 часа;
14.Град Шабла –27.03.2018 година от 14.00 часа.

Предлага: н-к група оП
ст.инспектор тихомир Шишков

ЗА ВАС ШОФЬОРИ!
МаГаЗин За авточасти  

отвори врати в Шабла.  
Той се намира до кафе „Елит“.

Тук ще намерите масла, авточасти и автоаксесоари.
Работно време: от 8.00 до 19.00 часа,  

всеки ден през седмицата.

ОБяВА
общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 
от ЗМсМа; чл.14, ал.2 от Зос; чл.19, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 
и ал.2 от нрПУрои, решение на общински съвет гр. Шабла № 
350/30.01.2018г. и Заповед № рд-04-62/20.02.2018 г. на кмета на 
общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдава-
не под наем на част от имот публична общинска собственост, с 
идентификатор Пи 83017.502.2046 по кк на гр.Шабла, с площ 
80.00кв.м. – съгласно предварително изготвена схема за поста-
вяне на обект предназначен за търговска дейност.  
Търгът ще се проведе на 13.03.2018 г. /вторник/ от 10:00 часа в 
сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Частта от имота  се отдава за срок от 5 /пет/ години.
Началната тръжна цена е 120,00/сто и двадесет 0.00/лв. с ДДС 
на месец.
Стойността на документацията е 10,00/десет 0.00/лв. и се за-
плаща в Данъчна служба – стая 109 до 15:00 ч. на 12.03.2018 г.
Получаването на тръжната документация става  в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106  на Общината, след предста-
вяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от 
началната тръжна цена на имота или 24.00/двадесет и четири 
0.00/лв.  и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00,  
BIC: СЕСВ ВG SF  при „ЦКБ” АД до 15:00 часа на 12.03.2018 г. 
Оглед на имота всеки работен ден от 07.03.2018г. до 12.03.2018 
г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време 
в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 07.03.2018г. 
до 15:00 часа на 12.03.2018г.
При неявяване на кандидати на 13.03.2018г. ще се проведе вто-
ри търг на 20.03.2018г. от 10:00ч. при същите ред и условия.
допълнителна информация в служба „общинска собстве-

ност”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

ПОКАНА
УС на ЗК „Янтар“ село Пролез,  

община Шабла, област Добрич
свиква годишно-отчетно изборно събрание, което ще се 
проведе на 10 март 2018 година (събота) от 9.00 часа в 

залата на община Шабла
ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане и освобождаване на член-кооператори. 
                                      Докладва Кр. Димитров
2.Отчет на УС за дейността на ЗК за 2017 година.
                                      Докладва Кр. Димитров
3.Приемане на годишния финансов отчет и баланс.
                                      Докладва Д. Тритакова
4.Отчет на Контролния съвет.
                                      Докладва Т. Господинова
5.Текущи.
6. Избор на ръководни органи – председател, Управителен и 
Контролен съвети.

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

Приканваме всички член-кооператори да присъстват на 
събранието.

ЗК „Янтар“ село Пролез поема разхода по транспорта на 
всички член-кооператори срещу разходооправдателен 

документ.
От УС на ЗК
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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

 Поетичен кЪт

ШЕПОТЪТ НА ПЛАНИНИТЕ
Тръгна ли по планините, 
те ми шепнат за хайдути. 
Шепнат за Хаджи Димитър, 
за войводите прочути.

Водят разговор листата и 
за Стефан Караджата. 
Славят старите дървета 
Филип Тотювата чета!

Дъб столетен с клон потрепне 
и за Левски ми нашепне- 
как дошъл от път далечен,
в калайджия преоблечен,
а се върнал с дрехи нови, 
уж е най-богат търговец!

Люляци ми шумолят: 
-Поклони се!В тоя кът 
падна в битка за народа 
Христо Ботев-млад войвода!

На хайдути за борбите 
вред ми шепнат планините……

асен босев

ЧЕСТИТА ЗЛАТНА СВАТБА!
На 24 февруари 2018 година 

се чества 50 години семеен живот 
на Йорданка и Желез Георгиеви от Шабла.

Желаем Ви здраве и още дълги години да сте сред нас.
Вашите деца и внуци

Баба Марта пред вратата 
постави радост на децата, 
на всички мартеници подари 
лицата детски озари! 
 
На момичета, момчета 
дарява шарени кончета, 
да са весели, щастливи, 
като ручей пенливи! 
 
Красяй те всякоя ръка 
носят мир навред в света, 
сърцата изпълва със любов- 
да дари усмивка всеки е готов! 
 
Да са здрави и игриви 
красиви, красиви като самодиви, 
да пеят песните нашир
да живеят в благодат и мир! 
 
Да са румени, засмени  
от слънчеви лъчи огрени 
тези вплетени конци  
да даряват ги с мечти. 
 
Баба Марта бързала 
на всеки мартеница вързала, 
желае здраве, берекет- 
цяла планина с късмет. 

 
(без редакторска намеса)

Честит 95-ти рожден ден!
ВЪЛЧО ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧЕВ
от с. Ваклино на 3 март навършва 95 години

Дядо Вълчо, 
Благодарим ти за всичко.

Бъди здрав. Бъди горд с годините си.
Радвай се на уважение и прекрасни моменти с близките хора.

Днешният ден е най-добрият. 
От семейството

Местни таланти

БАБА МАРТА  
В настоящият брой Ви представяме стих на нашата  

съгражданка Мариана. Й. Атанасова от Шабла.

Така бе озаглавена проявата 
на читалищната библиотека, с 
потребителите на Центъра по 
социална рехабилитация и ин-
теграция, провела се на 12 фев-
руари. Освен любопитни факти 
около живота и творчеството 
на поета, внимание бе отделено 
на писмата на Яворов до Дора 

Габе, Мина Тодорова и Лора 
Каравелова и стиховете посве-
тени на тях.

Поетичната среща бе пос-
ветена на 140- годишнината от 
рождението на големия българ-
ски поет Пейо Яворов.

изготвил димитрина  
стефанова-библиотекар

ГОЛЕМИТЕ ЛЮБОВИ  
НА ЯВОРОВ В ПИСМА

На 23 февруари, в Зеления 
образователен център беше от-
крита изложба-базар на мед и 
пчелни продукти, произведени 
от медена къща „Михови“ село 
Прилеп.

Собственост на семейство 
Михови, създадена през 2015 
година, днес в Медената къща 
могат да бъдат видяни различ-
ни видове пчелни жилища. Тук 
собственичката Недялка Михо-
ва и семейството й се грижат за 
200 кошера, ще ви разкаже за 
пчелите и техните неповтори-
ми правила, ред и организация.

Медената къща разполага с 
50 легла и освен да отпочинете, 
можете да закупите всички те-
хни пчелни продукти.

Недялка Михова казва, че 
пчеларството е благодарна про-
фесия, но и природата трябва 

да е благодатна. През години-
те разчита на Програмата за 
пчеларство, защото според нея 
парите са на пчеларите. Това, 
което събират техните пчели го 
продават сами на дребно, защо-
то прекупвачите се подиграват 
с труда на пчеларите. 

Пожела на пчеларите от Ша-
бла да направят фестивал в Об-
щината. 

„Все по-често хората се обръ-
щат към природата и природни-
те продукти, към чистата храна.

Много труд, не е лесно, но 
когато видиш резултатите, това 
ти носи удовлетворение, идват 
ни идеи как да бъдем по-инова-
тивни и интересни.“ - каза още 
Недялка Михова.

Изложбата може да бъде 
разгледана до 1 март. 

йорданка радушева

„ПЧЕЛЕН РАЙ“ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН 
КОНКУРС- МОРЕ 2018  

конкурсът се организира от читалище „св. св. кирил и Мето-
дий 1985“ със съдействието на община бургас и се провежда 
от 2003 г. във връзка с патронния празник - 11 май - деня на 

светите братя кирил и Методий.
Литературният конкурс „МОРЕ“ включва кратки литератур-
ни жанрове - стихотворения и есе. Той е явен и в него могат да 

участват всички желаещи на възраст от 15 до 25 години.
Партньори: Издателска къща “Знаци”, Издателска къща „Хер-

мес” и Регионална библиотека “Пейо Яворов”
Медиен партньор: в. Черноморски фар

иЗисквания и Условия За Участие
- Допускат се за участие само творби на морска тематика.
- Приемат се за журиране:
СТИХОТВОРЕНИЯ - до пет броя или цикъл, в т. ч. и хуморис-
тични.
ЕСЕТА - до три броя.
- Произведенията се изпращат на e-mail: chitalishte_km@abv.bg 
текстов формат - docx и не се връщат.
- В конкурса участват непубликувани и неучастващи към момента 
в други конкурси произведения.
- В отделен файл: име, телефон/GSM и e-mail адрес на автора, ко-
пие от лична карта (За удостоверяване годините на автора.Чита-
лището e регистрирано по Закона за защита на личните данни), 
учебно заведение, принадлежност към литературна формация 
(ако има такава).
Краен срок за предаване на творбите 13 април 2018 г.
наГради
Голяма награда на журито - статуетка, грамота, парична награда и 
издаване на стихосбирка от Издателска къща “Знаци” с творби на 
наградения автор.
Специална награда - текст за песен. Определя се от композитора 
Стефан Диомов.
Награда на Регионална библиотека “П.К.Яворов” – Бургас
Награда на книжарница „Хермес” – Бургас
Освен посочените, за всеки жанр се излъчват по три награди - І, ІІ 
и ІІІ /парична и предметна награда и грамота/.
Номинираните творби се отпечатват в сборник след всеки две по-
редни издания на конкурса.

наградените от журито творби се публикуват във вестник “чер-
номорски Фар” и в сайта на читалището www.chitalishte-км.org 
и Facebook: читалище “св. св. кирил и Методий 1985” - бургас
на наградените участници се изплащат пътни разходи за учас-
тие в тържеството по връчване на наградите.

В последния ден от работ-
ната седмица, министърът на 
образованието и науката Кра-
симир Вълчев бе на визита в 
община Шабла. Той посети ОУ 
„Св.Кл.Охридски“ в село Ду-
ранкулак, за което от Минис-
терството бяха предоставени  
средства за ремонт. 

Посрещнат по стар българ-
ски обичай, с хляб и сол, във 

фоайето, възпитаниците  на 
училището бяха подготвили 
кратка музикално-поетична 
програма.

Срещата на Министър Въл-
чев продължи в учителската 
стая, където директорът Мар-
гарита Тодорова разказа за 
проектите, по които работят, 

за учебния процес, за успехите 
на учениците и преподаватели-

те, и др. Педагозите поставиха 
тревожещите ги въпроси, като 
огромната документация, коя-
то трябва да попълват, вместо 
да работят със своите ученици 
и други неуредици, касаещи ги 
всеки ден.

Сред присъстващите на сре-
щата бяха кметът на община 
Шабла Мариян Жечев, депута-
тът от ПП ГЕРБ Даниела Ди-
митрова, началникът на РУО 
- Добрич Жоро Тошков, дирек-
торът и  началникът  на отдел 
„Образование, култура, мла-
дежки дейности и спорт“ в об-
щинска администрация-Шабла 
Тодор Димитров и Таня Яна-

киева, директорът на СУ „Асен 
Златаров“ Петранка Валенти-
нова, Живко Спасов-бивш въз-
питаник на учебното заведение 
и председател на ПП ГЕРБ-Ша-
бла, родители.

На въпрос на вестник „Из-
грев“ с какви впечатления си 
тръгва от Дуранкулашкото 
училище, министър Вълчев от-
говори:

„С прекрасни впечатления 
от работата на педагогическия 
колектив, за това как се справя 
едно училище в най-северо-
източния край на България, с 
предизвикателствата.“

йорданка радушева

МинистЪрЪт на обраЗованието и наУката 
Посети Училището в дУранкУлак

Най-милите думи за родното училище

Подарък за министър Вълчев от Емил Тодоров

Недялка Михова сред своите колеги
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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. 

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.

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

ОБЩИНА ВРАЦА
ЦПЛР „ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА” ВРАЦА

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА и РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО – ВРАЦА

СТАТУТ
Национален конкурс за написване на

стихотворение и есе
“Живеем в земята на Ботев”

ЦЕЛИ:
Да се приобщят участниците в конкурса към делото на революционера 
Христо Ботев и към дълбоко – хуманното му творчество. Силата, с коя-
то Ботев присъства в националния пантеон на безсмъртието да помага 
за укрепване духа на патриотизъм и българщина в младото поколе-
ние. Конкурсът е посветен на 142 – та годишнина от подвига на Христо 
Ботев и неговата чета.
РЕГЛАМЕНТ:
Право на участие имат всички ученици от IV до ХII клас. Всеки участник 
в конкурса може да представи до две стихотворения и/или едно есе. 
Възможно е участие и в двата раздела.
Участниците в конкурса за написване на стихотворение и есе се разде-
лят в две възрастови групи:
 I – ва група – от IV до VIII клас
 II - ра група – от IХ до ХII клас 
Изисквания към есето – да бъде до 2 /две/ печатни страници.
Всяко конкурсно произведение трябва да бъде придружено от аплика-
ционна форма към всеки екземпляр:
Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби написани в 3 
/три/ екземпляра до 27.04.2018г. на адрес:
гр. Враца 3000
ул. “Стефанаки Савов” №5, п.к.89 за Националния конкурс “Живеем в 
земята на Ботев”

За справка и допълнителна информация:
Враца – ЦПЛР „Център за работа с деца”
092/ 62 43 38 – Лилия Стоева – директор

092/ 62 62 95 - Илко Кръстев – организатор

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

На 14 февруари 2018 година  в с. Граничар, в дома на сем. Кулеви 
бе отбелязан Трифон Зарезан. Отец Атанас отслужи празнична 
литургия, като пожела на миряните берекет. 

Димитрина Стефанова-библиотекар и петокласника Алексан-
дър Николаев, облечен като четник, четат разкази за Васил 
Левски на децата от ДГ „Дора Габе”- гр. Шабла. (19.02.2018) 

РАЗКАЖИ МИ ЗА ЛЕВСКИ

„ДОБРИ ВИНА СЕ ПОЛУЧАВАТ 
ОТ КАЧЕСТВЕНО ГРОЗДЕ“

Това е рецептата на Димитър 
Донев-цар на виното, Шабла 
2018 година. Освен качествено 
грозде трябва и да се спазват 
изискванията за производство 
на вино.

Моят събеседник споделя, 
че тази година участва по по-
кана на Съюза на офицерите 
и сержантите от запаса и ре-
зерва, на която е член.

От 2013 година до сега, 
когато е първото издание на 
конкурса се включва четири 
години и има 3 награди. По-
лучава 1-во място за най-до-
бро вино във Варна през 
2013 година.

Въпреки, че бе избран за 
Цар на виното, за конкурса 
споделя, че се провежда при 
неравностойна конкурен-
ция. За производството на 
неговите вина, той купува 
сортови грозда от Пловдив-
ския край, където качеството 
на гроздето е по-различно от 
нашето. Тук обяснява, че при 
нас няма толкова слънчеви 
дни и гроздето е с по-малка за-
харност.

Виното, което прави е в мал-
ки количества, не толкава за 
лична консумация, колкото да 
подари и почерпи с качествено 
вино своите близки и приятели, 
вид хоби.

Ако всеки  използва качест-

вено грозде и спазва изисква-
нията за производство на вино 
ще има запазено вино и след 4-5 
години – каза в заключение но-
вият Цар на виното.
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Знаменосецът на СОСЗР и „цар на 
виното“, Шабла 2018 година

СДРУЖЕНИЕ „ОБЕДИНЕНИ ЗА ШАБЛА”
ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Обединени за Шабла”, на 
основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо отчетно събрание на 

сдружението, на 28.03.2018 година от 17.30 часа в клуба на СОСЗР 
Шабла, ул.”Равно поле” №37 при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет за дейността на Сдружение „Обединени за Шабла” за 2017 го-
дина.
2.Отчет за изпълнение на бюджета за 2017 година.
3.Отчет на Контролния съвет.
4.Приемане на бюджета за 2018 година.
5.Приемане на годишна програма на сдружението за 2018 година.
6.Вземане на решение за участие в програми и проекти на ЕС и общината
7. Други.
При липса на кворум в съответствие с чл.37 от ЗЮЛНЦ, събранието ще 
се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

Сенка Стоянова  
Председател на УС  на Сдружение „Обединени за Шабла”

При нас може да заплатите 
сметките си за ток, телефон, 
вода, парно, интернет, кабелна 
телевизия и др. Може да полу-
чите/изпратите паричен пре-
вод в произволно избран от вас 
офис, работещ в системата. При 

плащане на битови сметки кли-
ентът не заплаща такси.

Касата се намира на ул.“До-
бруджа“ №3, до пекарна „Дра-
гомира“.

Работното време е всеки ден 
от 9.00 до 18.00 часа.

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА КАСАТА 
НА EASY PAY В ГР. ШАБЛА
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На 23 февруари в залата на 
картинната галерия се състоя 
тържествена вечер посветена 
на 3-ти март, на която присъст-
ваха рускоговорящи жители от 
град Шабла и област Добрич – 
потомци на нашите освободи-
тели.

Събитието бе организирано 
от общинска администрация 
Шабла, Общински съвет-Ша-
бла и Съюза на офицерите и 
сержантите от запаса и резерва 
(СОСЗР). Сред гостите беше 
и председателят на Областния 
съвет на Национално сдру-
жение „Русофили“, Боян Сар-
кизов.

Празникът започна с „Джи-
новски танц“ в изпълнение на 
възпитаниците на Гергана Да-
фова.

За картините на Анна Варга-
нова – художничка от Москва, 
която живее и твори в община 
Каварна, говори Емил Тодоров 

– председател на СОСЗР.  Той 
благодари за удоволствието да 
разгледа тези хубави картини 
– мечтата на рибаря-собствена 
лодка в тихо море, лунна пъте-
ка…

С „Добре дошли“ д-р Йор-

данка Стоева се обърна към 
всички, които уважиха с при-
съствието си поканата и нарече 
тази вечер - среща на приятел-
ството. 

Букет на признателност бяха 
песните, стиховете, танците.

Календар на община Шабла 
получи Анна Варганова-авто-
рът на изображението върху 
календара на Общината.

Сред присъстващите ува-

жил събитието беше кметът на 
община Шабла Мариян Жечев. 
„В навечерието сме на 140 годи-
ни от Руско-турската освобо-
дителна война сме отново тук, 
да се срещнем и да затвърдим 
това, че не сме забравили какво 
се е случило преди 140 години.

Независимо от геополити-
ческата обстановка, хората ос-
тават близки и не забравят как-
во ги е свързвало.Тези срещи 
са зареждащи и утвърждаващи 

братството между нашите на-
роди. Благодаря Ви“- каза Кме-
тът на Общината.

Под ръководството на Свет-
лана Аникеева - преподавател 
в СУ „Асен Златаров“, ученици 
изпълниха стихове и песни на 
руски език. Поздрав за при-
състващите беше и изпълне-
нието на Георги Колев-пиано.

От името на гостите говори 
Алексей Поляков, живеещ в 
град Шабла.

Празничната вечер завърши 
с букет от песни в изпълнение 
на гостите от град Генерал То-
шево.
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140 Години от освобоЖдението на бЪлГария
ПриЗнателност кЪМ наШите освободители

Кметът на Общината при-
ветства присъстващите на 
тържествената вечер

В знак на признателност


