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„Българио, за тебе те умряха, 
една бе ти достойна зарад тях,
 и те за теб достойни, майко бяха, 
и твойто име само кат мълвяха, 
умираха без страх.“ 

Из „Новото гробище  над Сливница”
Иван Вазов 

Мисъл на броя

По случай 8-ми март 
кметът на община Шабла  

мариян Жечев
подарява на всички жени   

концерт на   
ХРИСТО КИДИКОВ.

Начало 18:00 часа, на 7 март,  
в салона на читалище  

„Зора-1894“.
Жените с късмет ще получат 

изкусителни награди от 
томболата, която ще се проведе 

веднага след концерта.

На 27 февруари се проведе 
39-то поред заседание на Об-
щинския съвет в Шабла. На 
него присъстваха 7 от 11 об-
щински съветници. Предва-
рително обявения дневен ред 
включваше 10 докладни запис-
ки.

Първата докладна записка, 
която съветниците разгледа-
ха беше отдаването под наем  
на пасища, мери и ливади от 
общинския поземлен фонд за 
стопанската 2018/2019 година и 
приемането на списък за общо 
и индивидуално ползване.

Мерите, пасищата и ливади-
те, определени за индивидуал-
но ползване ще бъдат предос-
тавяни за срок от 5 стопански 
години на собственици или 
ползватели на животновъдни 
обекти с пасищни селскосто-
пански животни, съобразно 
броя и вида на регистрирани-
те животни. Пасищата, мери-
те и ливадите от общинския 
поземлен фонд ще се дават на 

лица, които нямат данъчни за-
дължения, както и задължения 
към Държавен фонд „Земеде-
лие“ и др.. Пасищата, мерите и 
ливадите, определени за инди-
видуално ползване ще бъдат 
разпределени между правои-
мащите лица от комисия на-
значена със заповед на кмета 
на община Шабла. Тя трябва да 
състави протокол за окончател-
но разпределение  на имотите в 
срок до 1 май 2018 година. След 
заплащане на наемната цена, 
Кметът на Общината ще склю-
чи договор за наем със срок 
на действие от 5 стопански го-
дини, считано от стопанската 
2018/2019 година.

Да се отдадат под наем за 
срок от 1 стопанска година ос-
таналите свободни цели имоти, 
в които да бъдат допуснати до 
участие само собственици на 
пасищни селскостопански жи-
вотни, решиха още съветници-
те.

Продължава на стр.2

ПОКАНА

Уважаеми туристически предприемачи, 
хотелиери, собственици на къщи за 

гости, ресторантьори,
Каним Ви на обща среща на туристическия бранш, която ще се 
проведе на 09.03.2018 г. (петък) от 14:00 ч. в сградата на Зелен 
образователен център, гр. Шабла.
Целта на срещата е да отчетем резултатите от изминалия ту-
ристически сезон и да обсъдим възможностите за взаимо-
действие помежду си, за да бъдем по-ефективни в усилията си 
да предоставяме качествена туристическа услуга.
Срещата ще премине при следния 
Дневен ред:
1.Представяне на резултатите от Отчета за изпълнение на 
Програмата за развитие на туризма в община Шабла за 2017 
година.
2.Възможности за финансиране по Програма за развитие на 
селските райони (ПРСР) – лектор инж. Геновева Друмева, Уп-
равител на Областен Информационен Център – Добрич.
3. Възможности за финансиране по Стратегия за местно раз-
витие към Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Шабла 
– Каварна – Балчик. Лектор – Нелко Йорданов, Координатор 
на МИРГ.
4.Зелен образователен център и предложения за взаимо-
действие с туристическите предприемачи.
5.Обсъждане на Формуляр за обратна връзка по отношение на 
качеството на предлаганите услуги в туристическите обекти и 
в общината като цяло.
6.Други.

Надяваме се на Вашата активност  
и добри предложения!

За допълнителна информация: 
ЗОЦ, гр. Шабла, тел: 05743/42 00

Заради лошите метеоро-
логични условия малко бяха 
онези, които успяха да стигнат 
до вратите на Зелен образова-
телен център и да си вземат 
пчелни продукти от минииз-
ложението на местните про-

изводители. Затова то ще бъде 
удължено и през настоящата 
седмица. До 10 март включи-
телно в Центъра ще можете да 
намерите и закупите: мед, про-
полис и прашец. 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

МЕДНАТА ФИЕСТА ПРОДЪЛЖАВА 

ОБЩИНА ШАБЛА
НЧ „ЗОРА 1894“ ГРАД ШАБЛА

Ви канят
на представянето на новата стихосбирка

 „Репетиция за живот“
на актрисата  

ЕМА ГЕОРГИЕВА.
На  6 март 2018 година  

от 16:00 часа
в картинната галерия на читалището
Входът за всички е свободен! 

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!
Общинска администрация-Шабла съобщава, 

че на 9 март 2018 г. (петък) от 10.00 часа 
в сградата на Общината 

ще се проведе обществено обсъждане 
на Проекта на общ устройствен План 

на община Шабла

Тържествен концерт, пос-
ветен на 140-та годишнина от 
Освобождението на България 
се проведе на 1 март в Шабла.

Той започна с Химна на Ре-
публика България, след което 
думате бе дадена на кмета на 
община Шабла Мариян Жечев. 

В словото си той разказа за 
събитията станали през 1878 
година, за героите, които пом-
ним и днес, защото „свободата 
е необходимо да се защитава 
всекидневно, като дух и мисъл, 
като воля и дело, мъдрост и 
родолюбие. Само така непрес-
танно ще се доказваме като 
достойна нация в единния общ 
Европейски дом.Честит праз-
ник!“ – каза още Кметът на Об-
щината.

В празничната програма 
участие взеха Давид Марчев 
от 3-та група на ДГ „Дора Га-
бе“-Шабла; деветокласници от 
СУ „Асен Златаров“ в града ни 
и Пламена Маринова, които из-
пълниха поетична композиция. 
Фолклорна група „Добруджан-
ка“ при НЧ „Зора 1894“-Шабла 
с ръководител Жана Рачева и 

Градския хор с диригент Сил-
вия Вангелова изпълниха па-
триотични песни. 

Българският фолклор - му-
зика, песни и танци ни е за-
пазил като народ, дори и в го-
дините на робство. Своя урок 
по история и родолюбие, чрез 
своите песни представи обича-
ният македонски изпълнител 
Илия Луков.

На сцената до него застана-
ха танцьорите от детски танцов 
състав „Бърборино“ и младеж-
ки танцов състав „Българка“ 
при НЧ „Зора 1894“-Шабла с 
ръководител Гергана Дафова и 
гост-хореограф Стоян Госпо-
динов.

Кошници с цветя за само-
дейците от читалището бяха 
поднесени на сцената от името 

на кмета на община Шабла Ма-
риян Жечев и председателя на 
Общинския съвет д-р Йордан-
ка Стоева.

Събитието съвпадна с Деня 
на самодееца - 1 март. Всеки 
присъстващ на концерта по-
лучи най-българския символ, 
мартеница, осигурена на ръко-
водството на читалището.

йорданка радушева

тЪрЖествен конЦерт, Посветен на 140-та  
ГоДиШнина от освобоЖДението на бЪлГариЯ

Илия Луков и младото поколение - децата на Шабла

ЗАСЕДАВАХА МЕСТНИТЕ 
ПАРЛАМЕНТАРИСТИ

Уважаеми дами, скъпи майки,
Приемете нашите най-искрени поздравления по 
повод 8-и март – Международния ден на жената.
Нека този празничен ден Ви донесе багрите на про-
летта и хармонията! Бъдете все така възторжени, 
красиви и вдъхновени! Съхранете женствеността и 
лъчезарието си! Обичайте и бъдете обичани! 
Благословени да са Вашата красота, нежност, 
доброта и сила. Вечна да е великата Ви мисия да 
дарявате живот, вяра, обич и надежда. 
Нека женската обич, топлина и усмивки винаги да озаряват света!
Пожелаваме на всички Ви много здраве, щастие и любов! Продължавай-
те да сте все така силни и мотивирани, защото Вашата градивна енергия 
прави света едно по-добро място за живот!
Честит празник!

ПП ГЕРБ-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

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 7 март  2018 година

се навършват  
8 години от смъртта на  

СТефАН ИлИев  СТОяНОв
Добрите хора нивга не умират,

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

и честен път, по който да вървим.
Поклон пред паметта ти!

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 5 март 2018 година 

се навършиха 
7 години 

от смъртта на 

вАСИл еНев БАлев
Вечно жив си остана човекът,

който честно се трудил и скромно живял,
тихо минал 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

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

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

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.

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

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

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

На основание чл. 59, ал. 3, т. 2 
от Закона за защита на животни-
те, чл. 116 от Закона за местните 
данъци и такси и Глава втора от 
Наредбата за отглеждането на 
кучета и за овладяването на по-
пулацията на безстопанствените 
кучета на територията на общи-
на Шабла, уведомяваме всички 
физически и юридически лица – 
собственици на домашни кучета, 
че:

Всички домашни кучета, от-
глеждани на територията на об-
щина Шабла, се регистрират при 
ветеринарен лекар, съгласно чл. 
174 от Закона за ветеринарноме-
дицинската дейност.

За притежание на куче, еже-
годно до 31 март на съответната 
календарна година или в едноме-
сечен срок от датата на придоби-
ване, се подава декларация в от-
дел „Местни данъци и такси” при 
община Шабла и се заплаща го-
дишна такса от 5 лв., съгласно чл. 
36а от Наредбата за определянето 
и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на терито-
рията на община Шабла.

За куче, придобито през те-
кущата година, таксата се дължи 
в размер една дванадесета от го-

дишния й размер за всеки месец 
до края на календарната година, 
включително за месеца на придо-
биването му.

От годишна такса за притежа-
ние на куче се освобождават:
кучета на инвалиди;
служебни кучета в организации-
те на държавна издръжка;
кучета, използвани за опитни 
цели;
кучета, използвани от Български 
червен кръст;
кастрирани кучета;
кучета, които придружават или 
охраняват селскостопански жи-
вотни, които се отглеждат в реги-
стриран животновъден обект.

В седемдневен срок в „Местни 
данъци и такси” собствениците 
на кучета са длъжни да обявят 
за всички настъпили промени 
(смърт, промяна на местоживее-
не или продажба).

Приходите от събраните такси 
постъпват в бюджета на Община-
та и се използват за мероприятия, 
свързани с намаляване на броя на 
безстопанствените кучета.

Собствениците на кучета, 
които нарушават нормативните 
изисквания, носят администра-
тивно-наказателна отговорност.

СЪОБЩеНИе

Следва от стр.1
Учредяването на отстъпе-

но право на строеж (ОПС), бе 
докладната, която местните 
депутати разгледаха за втори 
път. Те дадоха съгласието си 
да се подготви търг за учре-
дяване на възмездно право на 
строеж, чрез публично опо-
вестен търг за 3 имота частна 
общинска собственост. Спе-
челилият търга е длъжен:

-да извърши строителство 
на масивна жилищна сграда 
за задоволяване на собствени 
жилищни нужди в срок от 5 
години, от датата на сключва-
не на договора, като в проти-
вен случай правото на строеж 
се погасява в полза на общи-
на Шабла и платената цена за 
него не се възстановява.

Съветниците приеха отче-
та на кмета на община Шабла 
за изпълнение на Програмата 
за управление през втората 
година от мандат 2015-2019 
година. Тук Кметът Мариян 
Жечев обясни, че една част от 
задачите, които си е поставил 
той и екипа му са изпълнени, 
а други-не. 

„Ограничения имаме 
от външното финансира-
не.“-обясни още Жечев.

Още един отчет беше приет 
и това е отчетът за изпълнение 
на Програмата за развитие на 
туризма в община Шабла за 
2015-2020 година., за периода 
изминалата 2017 година.

Кметът на Общината уточ-
ни, че Зеленият образователен 
център в града ще поеме част 
от задачите, като туристиче-
ски обект. Големи са очаква-
нията за промяна в Закона за 
устройство на територията 
и по точно касаещ нерегла-
ментираното къмпингуване, 

приемането на Общия устрой-
ствен план на Общината, кой-
то ще доведе до възможността 
за инвестиране.

На заседанието беше одо-
брено задание за проектиране 
и изработване на ПУП-Пар-
целарен план на водопровод. 
Беше обяснено, че става дума 
за захранващ водопровод до 
имоти, където няма водопо-
даване, а именно до Дуранку-
лашкото езеро. Изграждането 
на такъв ще бъде в полза на 
Общината-каза кметът Жечев.

Местните депутати при-
еха Годишния доклад за на-
блюдение на изпълнение-
то на Общинския план за 
развитие на община Шабла 
2014-2020 година за отчетен 
период 01.11.2014 година до 
31.12.2017 година. Тук Кметът 
на Общината обясни, че става 
дума за ежегоден доклад, кой-
то досега не е правен.

Докладната записка, която 
предизвика дебати в залата и 
не беше приета се отнасяше за 
Отчета на Плана на действие 
за 2017 година на община 
Шабла за подкрепа на инте-
грационните политики, 2015-
2020 година.

В края на заседанието бяха 
приети общинските календа-
ри на спортните и културните 
изяви през 2018 година.

Председателят на Общин-
ския съвет д-р Йорданка Сто-
ева изрази надеждата си, че 
през настоящата година изя-
вите ще бъдат доразвивани. 
Като се има предвид двата 
сключени договора за сътруд-
ничество с полска и италиан-
ска общини, се надява, че ще 
имаме гости на нашите съби-
тия и от там.

йорданка радушева

ЗАСЕДАВАХА МЕСТНИТЕ 
ПАРЛАМЕНТАРИСТИ

ПОКАНА
Народно читалище „Зора-1942“, село Ваклино, община 

Шабла, кани своите члeновe на редовно общо събрание, 
което ще се проведе на 23 март 2018 година (петък) от 

16.00 часа в сградата на читалището, при следния
 ДНЕВЕН РЕД: 
1. Доклад за дейността за 2017 г.
2. Финансов отчет за 2017 г. 
3. Други.
При липса на кворум, събранието ще се проведе един час по- 

късно, на същия ден и място. 
От Читалищно настоятелство

На основание чл. 37и, ал. 
5 от Закона за собствеността 
и ползването на земеделските 
земи (ЗСПЗЗ), общинска адми-
нистрация – Шабла приема за-
явления за ползване на общин-
ските мери, пасища и ливади 
от собствениците на пасищни 
селскостопански животни, от 1 
до 10 март 2018 година. Към за-
явлението (по образец) се при-
лагат: 

Опис на видовете и броя па-
сищни селскостопански живот-
ни, отглеждани в животновъд-
ния обект – приложение № 1 (по 
образец);

Опис на собствени и ползва-
ни имоти с НТП – пасища, мери 
и ливади – приложение № 2 (по 
образец);

Декларация за липса на да-
нъчни задължения, както и за-
дължения към Държавен фонд 
„Земеделие”, държавен поземлен 
фонд, общински поземлен фонд 
и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от 
ЗСПЗЗ (по образец);

Копие от документ за само-
личност за физическите лица 
или нотариално заверено пъл-
номощно и копие от документ 
за самоличност на упълномоще-
ното лице;

Копие от документ за само-
личност или единен идентифи-
кационен код на юридическото 
лице или едноличен търговец, 
съгласно чл. 23 от Закона за тър-
говския регистър;

Копие от документ за само-
личност на физическото лице, 
представляващо търговеца при 
провеждането на процедурата 
или документ за самоличност 
и нотариално заверено пълно-
мощно на упълномощеното от 
него лице;

Удостоверение за регистра-
ция на животновъден обект с 
пасищни селскостопански жи-
вотни, регистрирани в Интегри-
раната информационна система 
на Българската агенция по безо-
пасност на храните.

Образци на утвърдените от 
Министъра на земеделието и 
храните заявление и приложе-
нията към него са публикува-
ни на Интернет страницата на 
Министерството на земеделие-
то и храните - http://www.mzh.
government.bg/mzh/bg/Home.
aspx, ниво „Поземлени отноше-
ния и комасация” и се предос-
тавят в Центъра за обслужване 
на граждани – ст. 106 на община 
Шабла, на хартиен носител.

НА ВНИМАНИЕТО 
НА СОБСТВЕНИЦИТЕ 
НА ПАСИЩНИ 
СЕЛСКОСТОПАНСКИ 
ЖИВОТНИ
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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.

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

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.

Местни таланти

ОСМОМАРТЕНСКО
Жена ли? От кога не съм.
Съпруга, майка, кариера.
Дори понякога на сън,
не съм жена, ами химера.

Аптека, сметки и храна,
после и деца с урок.
Кога да бъда и жена?
Всичко чака своя срок.

Нямам време за жена.
Гладя панталони, ризи.
Мия, чистя и пера. 
Иначе настъпват кризи.

Но, ако някога реша,
с усмивка, токчета и чар,
ще бъда истинска жена.
Пази се, ако си мъжкар!

елена Маринова
гр.Шабла

ПоетиЧен кЪт

ЖЕНАТА Е
Жената прекрасна е цяла вселена,
съзвездие ярко от ярки звезди,
от свежест и прелест – за полет родена –
сияние светло на светли мечти.

И тя е загадка, и ребус заплетен
с променливи много, с въпроси безброй.
ту трепетен полъх – възторжена песен,
ту есен дъждовна, ту летния зной.

И поглед сияен, и леденоскрежен,
и лунният блясък в сребристи лъчи,
де волно струи се от взора премрежен
на девствено чисти, невинни очи.

Е изблика огнен на утрото ранно,
и слънчев отблясък във златни вълни,
ухание нежно, ухание сладко
е в лунните нощи на свежи треви.

Ту дръзка, ту кротка кат` ангел невинен.
Русалка със алено златни коси,
по лунни пътеки, де с порив ефирен
се рее над сребърно бели води.

Душата й светла копнее за нежност
и нейното нежно голямо сърце
е крепка опора във сила и волност
на ужким коравите мъжки ръце.

Жената любима, съпруга и майка
е цяла вселена от блян и мечти,
крайъгълен камък на всяка постройка 
в основи положен на яки стени.

И тя е магия, магия вълшебна,
призвана да бъде опора и зов.
За бъдното благо на рожбата свидна
тя всичко би дала и своя живот.

Съдба е да бъде чаровна и мила,
ухание сладко на майския цвят,
да бъде надежда, усмивката дивна,
да грее и стопля студения свят.

И вдъхновения безкрайно да дава,
да буди и пали, да вечно крепи
и себе си щедро навек да раздава,
тревожно над рожбите свидни да бди..

И тази ми песничка бледа да бъде
от мене сърдечен и искрен поклон,
от мене... и нека навеки пребъде
грижовна и свята, и свежа кат` плод... 
ОТГОВОРНОСТ Е ДА СИ ЖЕНА.

блаГа ДиМитрова

По покана на собствени-
ците на хипермаркет „Ушана“ 
гр.Констанца, които са госту-
вали в Общината за празника 
Трифон Зарезан, на 24 февру-
ари фолклорна група „Добру-
джанка“ при НЧ „Зора 1894“ 
гр.Шабла, членовете на Съюза 
на офицерите и сержантите от 
запаса и резерва и председате-
лят на Общинския съвет д-р 
Йорданка Стоева участваха 
в съвместен концерт за Баба 
Марта. Изпълнителите от гру-
пата и солистката Росица Кръс-
тева поднесоха своята китка от 
добруджански песни.

Мартениците, които пода-
риха на румънските си прия-
тели-над 300 на брой, са изра-
ботени от деца, от Центъра за 

обществена подкрепа, с дирек-
тор Христина Радева-Стоице-
ва.

В ролята на баба Марта вле-
зе Мария Димитрова – предсе-
дател на Общинската организа-

ция на Съюза на пенсионерите 
- Шабла.

изгрев

на Гости в руМЪниЯ

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Скъпи пролезчанки,
по случай Вашия празник 
Ви пожелавам 
да бъдете здрави и обичани жени – 
майки, съпруги, сестри, приятелки.

С уважение: Стоянка Тодорова,
кметски наместник
село Пролез

×ÅÑÒÈÒ 8-ÌÈ ÌÀÐÒ!
Мили дами от 
ЦЕНТЪРА ЗА СОЦИАЛНА 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ, 
ние потребителите Ви поздравяваме 
най-сърдечно за празника. 
Желаем на Вас и семействата
Ви здраве. 
Благодарим Ви за 
всеотдайността и грижите, 
които полагате за нас.
Честит празник, мили дами!

Потребителите от ЦСРИ
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

На   21.02.2018 г., в Детския 
отдел на библиотеката при НЧ 
„Зора 1894“ се проведе  меро-
приятие, по случай   Баба Мар-
та. Учениците от 3 клас, с класен 
ръководител Милена Тодорова, 
рецитираха стихотворения, 
пяха песнички,  четоха приказ-
ка за Баба Марта, участваха във 

викторина.  Изготви се поздра-
вителна картичка  до кмета на 
община Шабла, Мариян Жечев. 

Срещата завърши с много 
положителни емоции, а всич-
ки присъствали на  тържество-
то,  получиха мартеница за 
здраве.

Дияна Димитрова

В ДОМА НА КНИГИТЕ
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за Да ПроДаДете зеМЯта
си на посочена от вас пазарна цена:

Телефон: 0878 263 071

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

Зимна приказка в Шабла

Фотооко:

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

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 

ОБявА
Чистене и подмазване на комини, 

подмяна на керемиди.
телеФон: 0888 42 79 11

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

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

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

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

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

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”

 „А“ ОФГ -  ИЗТОК 
ФУТБОЛНА СРЕЩА 

 
ГР.ШАБЛА 

И 

 
ГР.ДОБРИЧ 
11 МАРТ 

 (НЕДЕЛЯ)   15.30 ч. 
ГРАДСКИ СТАДИОН      ВХОД СВОБОДЕН 

Нов проект „Работа” на Опе-
ративна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020 
стартира в средата на февруа-
ри. Проектът е продължение 
на успешно реализираната през 
миналата година пилотната 
програма „Работа”, която об-
хвана общините с най-висока 
безработица в Северозападна 
България.

Предвижда се новата схема 
да е с национален обхват и да 
се прилага в общини, в които 
безработицата е над средна-
та за страната за предходните 
12 месеца. От област Добрич в 
обхвата на схемата попадат 5 
общини - Генерал Тошево, Ка-
варна, Крушари, Тервел, Шабла. 
Работодатели от публичния и 
частния сектор ще имат въз-
можност да разкрият общо 173 
работни места в тези общини 
за дейности, насочени към по-
добряване на жизнената среда 
и услуги за населението.

Целта на проекта е да под-
помогне преодоляването на ре-
гионалните диспропорции на 
пазара на труда чрез повиша-
ване на уменията и насърчава-
не заетостта на безработните и 
неактивните лица от районите 
с високо равнище на безрабо-
тица. Приоритетно подкрепа 
ще бъде предоставяна на дъл-
готрайно безработните лица с 
цел преодоляване на пречките 
и създаване на предпоставки 
за включването им в заетост. 
В проекта ще се включат и не-
активни лица, които ще бъдат 
активирани от наети към съот-
ветните общини специалисти. 
Безработните и активираните 
неактивни лица ще бъдат нае-

мани на пълно или непълно ра-
ботно време (най-малко 4 часа 
на ден) за период до 12 месеца и 
ще получават възнаграждение 
равно на минималната запла-
та. По заявка на работодателя 
може да бъде осигурен и на-
ставник, който също ще е част 
от целевата група на проекта. 
Има възможност заетостта да 
се комбинира с обучение, за 
да може наетите да придобият 
трудови навици и да успеят да 
останат на пазара на труда и 
след края на финансирането на 
програмата.

Работодателите, желаещи 
да разкрият работни места по 
проекта могат да подадат за-
явка за участие до 9 март 2018 
г. включително. Подаването на 
заявките за включване в про-
екта може да стане както по 
електронен път през сайта на 
Агенция по заетостта, така и 
на място в Дирекция „Бюро по 
труда”, на чиято територията се 
разкриват работните позиции, 
всеки работен ден от 08,30 ч. до 
17,00 ч.

В случай, че работодателят 
предвижда да разкрие работни 
места в повече от една от до-
пустимите по проекта общини, 
задължително следва да подаде 
отделни заявки за всяка общи-
на, на територията на която ще 
бъде разкрито работното мяс-
то.

Подробна информация за 
проект „Работа” и условията за 
кандидатстване е публикувана 
на електронната страница на 
Агенция по заетостта: https://
www.az.government.bg/pages/
rabota/.

радио „Добруджа“

нови работни Места 
По Проект „работа“

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

Броени дни преди 8-ми 
март, Празникът на нежната 
част от човечеството, в Шабла 
бе открит магазин за цветя 
„Флора“.

Той се намира до офисът на 
СОД Албена срещу бившия Су-
пермаркет в центъра на града.

Тук ще намерите стайни и 
градински растения за Вас и 
Вашите близки, букети, кошни-

ци, аранжировки.
Откриването на този рай-

ски кът се случи на 1-ви март, 
когато празнуваше собстве-
ничката на магазина, Мартина 
Ганчева. 

Работно време: всеки дел-
ничен ден от 9.00 до 18.00 часа, 
събота от 9.00 до 14 часа.

Почивен ден-неделя.
изгрев

РАЙСКИ КЪТ В ЦЕНТЪРА НА ШАБЛА

блаГоДариМ ви!
Изказвам моята и на съселя-

ните си благодарност на Невена 
Огнева-читалищен секретар и на 
Йовко Стоянов, които осигурява-
ха хляб от Дуранкулак за жители-

те от нашето село при влошената 
метеорологична обстановка.

Благодарим Ви добри хора!
иванка върбанова,

село Граничар

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


