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...Не искайте много – не можете да му платите цената...
Баба Ванга

Мисъл на броя

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

Областният управител Кра-
симир Кирилов се обръща с 
апел към всички жители на об-
ласт Добрич да подкрепят тре-
тото издание на националната 
кампания „Великден за всеки“ 
– Дари празник на баба и дядо“, 
която стартира официално на 
07.03.2018 г., и е под патронажа 
на Омбудсмана на Републиката. 

За поредна година се наби-
рат както хранителни проду-
кти, така и парични средства, 
които ще бъдат разпределени 
във ваучери от по 20 лв. всеки 
и раздадени седмица преди Ве-
ликден на най-уязвите хора – 
нашите майки и бащи.

Тези, които решат да дарят 
средства, могат да направят 
това по банкова сметка в Уни-
Кредит Булбанк, където има 
разкрита такава за целите на 
кампанията с титуляр Българ-
ски Червен кръст:

IBAN: 
BG53UNCR70001522802795

Банков код: UNCRBGSF
или

със SMS 1255 на стойност 1 
лв., освободен от ДДС,

както и чрез
On-line дарения от България 
и чужбина на сайта на БЧК - 

www.redcross.bg.
В рамките на първите две 

издания на кампанията са били 
събрани тонове храни и близо 
1 млн. лв., с които са подпомог-
нати над 60 хиляди пенсионери, 
припомнят от институцията 
Омбусдман на Републиката. 
Оттам уточняват още, че вау-
черите ще бъдат разпределени 
по предварително уточнени 
поименни списъци, предоста-
вени от НОИ и с тях ще бъдат 
подкрепени онези пенсионери, 
които няма да получат надбав-
ка от правителството. Храната, 
заедно със социалния патро-
наж по места, ще бъде разда-
дена на нуждаещите се хора и 
семейства.

„Да протегнем ръка, да да-
рим според възможностите си, 
за да направим празника на хо-
рата от третата възраст възмо-
жен и доставим радост на баба 
и дядо, майка и татко“, апелира 
Областният управител Краси-
мир Кирилов. 

ДА ПОДКРЕПИМ КАМПАНИЯТА 
„ВЕЛИКДЕН ЗА ВСЕКИ“

До края на тази седмица 
всички дванайсетокласници, 
които желаят да се явят на ма-
тури, трябва да подадат заявле-
ния в училищата, в които учат. 
Тази година промени във фор-
мата на изпита и в учебно- из-
питните програми няма. Както 

и миналата година, така и тази 
- изпитите ще са разделени 
на модули, за да се ограничи 
преписването. Седмокласни-
ци и дванайсетокласници ще 
се явяват на изпити в едни и 
същи дни, но в различни ча-
сове.

ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРИТЕ

Уважаеми читатели, 

очаквайте вестник „Изгрев“ 
вече всеки

 вторник.

ПРЕГЛЕДИ
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
28 март  (сряда), 13:00 часа - Шабла

В последния работен ден на 
миналата седмица, в Зеления 
образователен център  (ЗОЦ) се 
състоя среща с представители 
на туристическия бранш от об-
щина Шабла – хотелиери, ресто-
рантьори, собственици на къщи 
за гости.

Срещата откри Ръководите-
лят Даниела Тодорова. Тя благо-
дари на всички, отзовали се на 
поканата, защото цитирам: „ние 
в ЗОЦ се стремим да бъдем по-
лезни на Вас, хората заети в об-
ластта на туризма, като насочва-
ме туристите към Вашите обекти 
и предлагани услуги, аткракцио-
ни. Важно за нас е да знаем как да 

сме ви в помощ, каквато е и цел-
та на инициираната среща“- каза 
още Тодорова и отчете резулта-
тите за изминалата 2017 година.

Възпрепятствани, не успяха 
да се включат в срещата предсе-
дателят на Туристическото дру-
жество в Шабла Полина Калчева 

и Нелко Йорданов-координатор 
на МИРГ „Шабла-Каварна-Бал-
чик“.

Всеки от присъстващите 
получи примерен формуляр 
за обратна връзка и мнението 
на клиентите. Радослав Русев - 
собственик на хотел „Тюленово“ 
изказа мнението, че по негово 
наблюдение, туристът би пред-

почел електронна платформа, 
на която да отговори с няколка 
клика, вместо да попълва бланка 
на хартия.

Борис Борисов – собственик 
на къща за гости  и самостоя-
телни стаи „Борисов“ в град Ша-
бла и „Рибарска хижа-Борисов“ 

в СО „Кария“, предложи да се 
определи еднакво ценово фикси-
ране на обекта, според категори-
ята му звезди и местоположение. 

Павел Сименов от СГ „Дуран-
кулак“ сподели, че е включен в 
международна мрежа от къщи 
„Bed and Birding”(„Легло и гле-
дане на птици“), предоставящи 
по стандарт определена услуга. 

В този смисъл туристическия 
сезон може да е по-дълъг или 
целогодишен, например и през 
зимата, когато у нас се наблюда-
ва популацията на червеногуша-
та гъска. 

Димитър Донев - собстве-
ник на къща за гости в Крапец 
изказа мнение, че проблемите 
енергийна ефективност и ин-
фраструктура продължават да 
са актуални и днес. Станислава 
Шопова предложи да се поста-
вят на стратегически места ре-
кламни билбордове и табели с 
обектите, които туристите мо-
гат да посетят.

В края на срещата представи-
телите на туристическия бранш 
отправиха своите предложения, 
изказаха личните си мнения 
към кмета на община Шабла 
Мариян Жечев и Даниела Тодо-
рова, и единодушно застанаха 
зад идеята такива срещи да се 
инициират всяка година.

За да представят актуалните 
възможности за финансиране 
през 2018 година, бяха пока-
нени Геновева Друмева-упра-
вител на Областния инфор-
мационен център – Добрич и 
Искра Димова. Те обясниха на 
присъстващите мерките и про-
грамите, по които могат да кан-
дидатстват.

Йорданка Радушева

СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ

Присъстващите на срещата

На 9 март, в салона на чита-
лище „Зора 1894“ в гр. Шабла се 
проведе обществено обсъжда-
не на предварителния проект 
на  Общия устройствен план 
(ПП на ОУП)  на община Ша-
бла  и доклада за екологична 
оценка към него. Обсъждането 
се проведе в дух на толерант-
ност и при повишен интерес. 
На него присъстваха повече от 
100 граждани, експерти, пред-
ставители на различни инсти-
туции и неправителствени ор-
ганизация. Планът, който е с 
прогнозен период на действие 
20 години, се разработва по 
възлагане на Министерство-
то на регионалното развитие 
и благоустройството (МРРБ) 
с финансиране от държавния 
бюджет. За да влезе в сила, той 
трябва да бъде приет от На-
ционалния експертен съвет по 
устройство на територията и 
от Общински съвет-Шабла и 
одобрен от Министъра на ре-
гионалното развитие и благо-
устройството. Изпълнител на 
проекта е ГД по ЗЗД „Модул 
студио 2-8 и партньори”

В обсъждането участваха: 
проф. арх. Иван Никифоров - 

ръководител на проектантския 
екип, Екатерина Гюлеметова 
– ръководител на екипа, изгот-
вил екологичната оценка, кме-
тът на Общината Мариян Же-
чев, главния архитект Татяна 
Нейкова, експерти по биораз-
нообразие, юристи, собстве-
ници на имоти, потенциални 
инвеститори.

В своето изказване  Кметът 
на Общината отбеляза, че „Об-

щият устройствен план дава 
визията на Общината, къде 
могат и не могат да се случ-
ват нещата. Добре би било да 
се намери баланса между тях, 
като всички заинтересова-
ни страни направят еднакви 
компромиси, които ще дове-
дат до положителен резултат, 
както за гражданите, така и 
за община Шабла“. Предвари-
телния проект на ОУП беше 

представен с две презента-
ции от проф. Никифоров и от 
Екатерина Гюлеметова. Бяха 
изяснени основните насоки и 
цели, които си поставя плана, 
сложният синтез от изключи-
телни дадености и множество 
рестрикции, ограничаващи и 
забранявaщи тяхното разви-
тие, както и мерките, които 
осигуряват баланса и спазва-
нето на всички законодателни 
и нормативни изисквания, с 
които ПП на ОУП е съобразен. 
Както и че предвижданията на 
плана за формирането на нови 
устройствени зони с курортни 
и рекреационни функции об-
хващат само 10% от потенциа-
ла и даденостите, които прите-
жава територията на община 
Шабла (б. авт. към настоящия 
момент се използва около 1% ).  
Бяха изтъкнати основни про-
блеми за общината, свързани 
с довеждащата инфраструкту-
ра: липсата на канализация в 
почти всички населени места, 
загубите във водопроводната 
мрежа, необходимостта от по-
добряване на транспортната 
инфраструктура. 

Следва на стр.4

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ 
ПРОЕКТ НА ОУП НА ОБЩИНА ШАБЛА

Екатерина Гюлеметова – ръководител на екипа, изготвил еко-
логичната оценка
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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 18 март 2018 година 

се навършват
30 години от смъртта  

на 

ГЕоРГИ ДИмИТРоВ ИВАНоВ
Минават дни, месеци, години, 

но ние никога няма да те забравим!
Поклон пред паметта ти!

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 14 март 2018 година 

се навършват 
20 дни 

от смъртта на 

ГЕоРГИ ДИмИТРоВ РАДЕВ
(Ферара)

починал на 23 февруари 2018 година

Не можем да те върнем, туй е вярно,
смъртта не може никой да възпре,

но в паметта ни благодарна
навеки няма да умреш.

Почивай в мир!
От семейството и приятели

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

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

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

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

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

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

КУПУВАМ КЪщА В ШАбЛА 
до 40 000 лв., според къщата.

Телефон: 0988864297, Здравков

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

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

ПоКАНА
Управителният съвет на Съюза на инвалидите в България 
„Изгрев“-гр.Шабла кани всички свои членове и симпатизан-

ти на годишно отчетно събрание при следния 
ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет за дейността на Организацията за 2017 година.
2.Отчет за дейността на контролно-ревизионната комисия за 
2017 година.
3.Отчет на дейността и изпълнението на бюджета на друже-
ството за 2017 година.
4. Изказвания и насоки за дейността.
Събранието ще се проведе на 16 март 2018 година (петък) от 
16.30 часа, в клуба на Съюза на офицерите и сержантите от 

запаса и резерва-гр.Шабла.

ПоКАНА
УС на Кооперация „ Изток” гр. Шабла свиква РЕДОВНО 

ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на 
всички свои членове, което ще се проведе на 31.03.2018година 

от 8,30 часа в залата на кооперацията при следния
ДНЕВЕН РЕД
1.Утвърждаване решения на УС за приемане и освобождаване 
на членове на кооперацията.
2.Отчет на УС за годишната дейност на кооперацията през 
2017година. Основни насоки за развитие през 2018 година.
3.Годишен финансов отчет.
4.Отчет на КС за 2017 година.
5.Освобождаване от отговорност на председателя на коопера-
цията и членовете на УС и КС за мандат 2014-2018 година.
6.Избор на ръководни органи на кооперацията за мандат 2018-
2022 година 
/ Председател,Управителeн и Контролен съвети  и избор на 
пълномощници за общото събрание на ОСЗК „Добруджа“ гр. 
Добрич./
При липса на кворум  общото събрание ще се проведе един час  

по - късно на същите ден и място.                                                                                      

ПоКАНА
Настоятелството на НЧ „Отец Паисий 1901“ село 

Езерец, общ. Шабла, обл.Добрич свиква отчетно-изборно 
събрание, което ще се проведе на 20.03.2018 година от 17.00 

часа в сградата на читалището при следния 
ДНЕВЕН РЕД:
1.Финансов отчет за 2017 година.
2.Отчет за културната дейност за 2017 година.
3.Избор на настоятелство и проверителна комисия.
4.Избор на председател.
5.Други.

При липса на кворум, събранието ще се проведе на същата 
дата и същото място, с един час по-късно от 18.00 часа.

 П о К А Н А
НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА  Н.Ч.”СВОБОДА 1941”  

С.ГОРУН, ОБЩИНА ШАБЛА
свиква отчетно изборно събрание на 30 март 2018 година 

от 16.00 часа в сградата на читалището, при следния

  ДНЕВЕН РЕД
 1. Отчет на дейността на читалището.
2. Финансов отчет.
3. Отчет на проверителната комисия за 2018г.
4.  Утвърждаване на годишната програма на дейността на 

читалището
5.  Избор на настоятелство и проверителна комисия на 

Н.Ч”Свобода1941”
6. Избор на председател на Н.Ч.”Свобода 1941”.
7. Други
Приканваме всички членове на читалището за присъст-

вие на събранието.
При липса на кворум, събранието ще се проведе един час 

по късно, на същия ден и място.

ПоКАНА
Читалищното настоятелство към НЧ „Народно читали-
ще Победа  - 2014 година“ село Горичане, община Шабла, на 
основание чл.16, ал.2, т.1, т.3 и т.4 от ЗНЧ, свиква Общо 
събрание на членовете на читалището, като ви кани да 

присъствате.
Събранието ще се проведе на 28 март 2018 година от 16.00 
часа в село Горичане, общ.Шабла, ул.“Пета“ №5 при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Актуализиране членовете на Общото събрание на читали-
щето – чл.14, ал.1, т.4 от ЗНЧ.
Докладва: Председателят на ЧН

2. Отчет на Читалищното Настоятелство за периода април 
2017 година – март 2018 година – чл.14, ал.1, т.8 и чл.16, ал.2, т.4 
и чл.26, ал.1 от ЗНЧ.
Докладва: Председателят на ЧН     

3. Отчет на Проверителната  комисия  за периода април 2017 
година – март 2018 година – чл.14, ал.1, т.8 и чл.18, ал.3 от ЗНЧ.
Докладва: Председателят на ПК    

4. Представяне на Проекто-бюджет 2018 година и приемане на 
Бюджет 2018 година на НЧ „Народно читалище Победа – 2014 
година“ – чл.14, ал.1, т.7 и чл.16, ал.2, т.3 от ЗНЧ.
Докладва: Председателят на ЧН
5. Разни.

При липса на кворум, общото събрание ще се проведе същия 
ден в 17.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.                                                                                                                                             
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На 8-ми март, първокласни-
ци от СУ „Асен Златаров“-Ша-
бла, водени от своите учители 
Красимира Никифорова и Га-
лина Александрова гостуваха 
в кабинета на председателя на 
Общински съвет-Шабла д-р 
Йорданка Стоева.

По повод Международния 
ден на жената те отправиха 

своя музикално-поетичен поз-
драв и изрекоха най-милите 
думи. Подарък, изработен от 
сръчните малки ръце ще краси 
кабинета на Председателя на 
Общинския съвет.

В знак на благодарност скъ-
пите гости получиха лаком-
ства.

Изгрев

ОСМОМАРТЕНСКИ ПОЗДРАВ

ПОЕТИЧЕН КЪТ

МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
О, Боже, опази от зло България 
от робски мрак и майчини сълзи, 
от земетръс, порои и пожари, 
от блясък на предателски ками!

Пази на Рила езерата, Боже, 
на Добруджата златна песента, 
на Казанлъка розовото ложе, 
в Родопи – на Орфея любовта!

Със устни, Боже, Тракия целувай, 
камбаните и наш`те писмена, 
а после синята мечта на Дунав 
и шипченските орлови гнезда!

Със сила и блага дари народа, 
платил с кръвта си святата земя, 
България да стигне пак възхода 
и да застане гордо пред света!

Ивелина Никова

На 23 февруари, членове от 
пенсионерския клуб на с.Гра-
ничар, пристигнаха на прия-
телска среща с пенсионерите 
от с.Крапец. Гостите разгледаха 
експонатите на битовия кът и 
посетиха църковния храм  ”Св.
Св.Кирил и Методий” . Най-го-
лямо впечатление им направи 
надписа и иконата от цветни 
камъчета, над  входа на храма, 
за чиято направа семейство 

Кирилови намериха майстор 
и финансираха изработката.
Членовете от двата пенсионер-
ски клуба си размениха теми от 
живота.

Благодарим на гостите, че се 
отзоваха на поканата, а за на-
пред ще поддържаме приятел-
ството си!

Пенка Вълчева-
председател на Клуб  

на пенсионера-с.Крапец

ПРИЯТЕЛСКА СРЕЩА 
В СЕЛО КРАПЕЦ

На 6 март в картинната га-
лерия на НЧ „Зора 1894“ бе 
представена новата стихосбир-
ка, трета поред на актрисата и 
поетеса Ема Георгиева. Тя е оза-
главена „Репетиция за живот“ и 
всеки стих от нея е лично пре-
живян от авторката.

Ема Георгиева е родена във 
Варна, но нейната житейска и 
творческа биография са свърза-
ни и с град Добрич. Тя е изигра-
ла над сто роли в Драматичен 
театър “Йордан Йовков”. Има 
участие в телевизията и киното. 
Продължава да играе на сцена-
та, и дори на 80 години е ръко-
водител на Детско-юношеската 
театрална студия “Зорница” при 
читалище “Йордан Йовков”.

Удостоена със званието По-
четен гражданин на Добрич.

Какво разказа тя за своя-
та нова книга, четете в след-
ващия ни брой.

Изгрев

ЕМА ГЕОРГИЕВА ПРЕДСТАВИ В 
ШАБЛА НОВАТА СИ СТИХОСБИРКА

Ема Георгиева пред шаблен-
ската публика

ДОБРЕ ДОШЛА ПРОЛЕТ!
ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР  

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

настъпващата 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 цикла-

ми, глоксиния, амарилис и други.
Работно време: - понеделник - събота – 9 ч до 18 ч 

Почивен ден – неделя 

Телефон за контакти- 0887 53 27 19,  
Атанаска букорова

Дайте си ръчица, 
с песен да посрещнем 
Марта хубавица!
Ако е сърдита, 
в миг ще се засмее, 
щом като ни чуе 
радостно да пеем.

По традиция всяка година 

баба Марта идва в Общински 
детски комплекс гр. Шабла, за 
да върже мартенички на деца-
та от  първи клас при СУ“Асен 
Златаров“. 

С песни, танци и стихчета 
децата я зарадваха и я накараха 
да се усмихне.

В навечерието на 8-ми март, 
в салона на НЧ „Зора 1894“-Ша-
бла се проведе концерт на оби-
чания от поколения българи ес-
траден певец, Христо Кидиков.

Концертът бе подарък от 
кмета на община Шабла Мари-
ян Жечев за жените от Общи-
ната.

На сцената прозвучаха 
песни от най-новия албум на 
певеца „Михаела“ и други ста-
нали хитове през годините – 
„Македонка“, „Хей живот здра-

вей, здравей“ и др..
Повече от час Христо Ки-

диков се раздаваше на публика-
та, а тя от своя страна пееше с 
него и му се отблагодаряваше с 
бурни аплодисменти.

Един концерт, който стоп-
ли душите, върна спомените и 
даде надежда за бъдещите дни.

Бел.ред: В следващия ни 
брой ще прочетете какво поже-
ла Христо Кидиков, на вас, чи-
тателите на вестник „Изгрев“.

Изгрев

Снежните виелици през 
последната седмица на месец 
февруари попречиха на учени-
ците от ОУ „Св. Кл. Охридски“ 
да отбележат на 28 февруари 
Деня на розовата фланелка. 
Това всъщност е Ден за бор-
ба с тормоза в училище и се 
чества всяка година в послед-
ната сряда на месец февруари.  
В дуранкулашкото училище 
координационният съвет за 
противодействие  на училищ-
ния тормоз и ученическият 
съвет бяха обявили периода от 
20.02 до 28.02 като седмица за 
справяне с училищния тормоз 
под мотото „Уважение, разби-
рателство, единство в училище 
без страх“. Тя започна с разда-
ване на материали за видовете 
тормоз и събеседване в часа на 
класа. Всяка паралелка трябва-
ше да изработи предмет по те-
мата. В началото на месец март 
членовете на координационния 
съвет разгледаха представените 
материали. Най-оригинална се 

оказа розовата кукла, израбо-
тена от учениците от І и ІІІ клас 
с класен ръководител Живка 
Йорданова. На нея ученици-
те бяха закачили листчета, на 
които бяха написали  правила и 
призиви за справяне с тормоза 
в училище. Така те спечелиха 
обещаната торта от училищно-
то настоятелство. За съжаление 
останалите инициативи не мо-

жаха да се случат в определени-
те срокове, но по-интересните 
ще се проведат през март.

Пак в тази снежна седмица 
дойде и радостната вест от ор-
ганизаторите на ХІ национален 
конкурс за детска рисунка „На-
следници на Дечко Узунов“, гр. 
Казанлък.  Даяна Славова, уче-
ничка от V клас в ОУ „Св. Кл. 

Охридски“ стана носител на 
специална награда на Ротари 
клуб, гр. Казанлък. Грамота по-
лучи и нейният ръководител ст. 
учител Иванка Захова. Даяна 
за втори път печели награда в 
конкурса. През настоящата го-
дина темата, по която рисуваха 
учениците беше „За теб“. 

Изгрев

ДЕНЯТ НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА 
ЧЕСТВАХА В ОУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“

Даяна Славова

КОНЦЕРТ НА ХРИСТО КИДИКОВ 
ЗА ЖЕНИТЕ ОТ ОБЩИНАТА

НА ХОРЦЕТО ВСИЧКИ!

мИНИсТЕРсТВо  НА  обРАЗоВАНИЕТо И НАУКАТА
НАЦИоНАлЕН  ДВоРЕЦ  НА ДЕЦАТА

НАЦИоНАлЕН  КоНКУРс 
„Вълшебният свят на Ангел Каралийчев”- 

2018
ЗА  ДЕТСКИ ТВОРБИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО

ПО МОТИВИ ОТ ТВОРЧЕСТВОТО НА АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ
ЦЕЛИ:
Да стимулира и развива детското творчество в областта на 
изобразителното изкуство; да помогне на децата да открият 
своите художествени заложби; да формира творчески индиви-
дуалности;
Да стимулира детското въображение и образно мислене; да 
даде възможност на децата  да изразят своите чувства, на-
строения и вътрешните си преживявания чрез художествените 
средства на изобразителните и пластичните изкуства; 
Децата на България да научат повече за сладкодумния разказ-
вач на приказки Ангел Каралийчев и да навлязат в неговия въл-
шебен творчески свят;
УЧАСТНИЦИ:
Класирането ще бъде извършено в три възрастови групи от 
всички видове училища, извънучилищни звена и школи:
Първа възрастова група: І – ІV клас;
Втора възрастова група: V – VІІІ клас;
Трета възрастова група:  ІХ –ХІІ клас.
Конкурсът се провежда задочно.
Желателно е да се посочи името на ръководителя/ учите-
ля-консултант, активно подпомогнал  участника.
Всички творби от двата раздела на изобразителното изкуство 
трябва да бъдат изпратени най-късно до 20.04.2018 г. на адрес:
София, бул. Александър Стамболийски 191
Национален дворец на децата, ст. 404
За  конкурса „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев”
E-mail: npc.bg@abv.bg; www.npc-bg.org
За допълнителна информация: тел.: 02/ 920 23 17 в. 404, 208
Класираните на първо, второ и трето място участници от всяка  
възрастова група и в двата раздела ще бъдат отличени с грамо-
ти и материални награди. 
Представените творби не се връщат на участниците. Те остават 
собственост на Националния дворец на децата и се използват 
за благотворителни цели.

Церемонията по награждаването на отличените 
участници ще се състои на 17.05.2018 г. от 11.00 часа в 

Националния дворец на децата.
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ЗА ДА ПРОДАДЕТЕ ЗЕМЯТА
си на посочена от вас пазарна цена:

Телефон: 0878 263 071

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.

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

Телефон за контакт: 0888/ 85-29-54

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.

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”

Кандидатстудентска бор-
са ще се състои в Добрич 
на 13 март в централното 
фоайе на Младежкия дом. 
В борсата ще вземат учас-
тие 20 висши училища, 
образователни   органи-
зации и фирми.  Тя се органи-
зира за 24-та поредна година. 
  На борсата кандидат-студен-
тите ще получат информация, 
консултация и съвет от спе-
циалисти от висшите училища 
за условията, реда и сроковете 
за кандидатстване, класиране 

и записване; за програмите за 
подготовка на приемните кон-
курсни изпити; за предвари-
телните и редовните изпити, 
за признаването на зрелостни-
те изпити, битовото устрой-
ване на студентите и соци-
алните придобивки и други. 
Кандидат-студентите ще имат 
възможност да се снабдят със 
справочници, учебно-помощни 
и информационни материали. 
Борсата ще бъде отворена от 
9:00 до 14:00 часа.

Дарик -Добрич 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА БОРСА

облАсТНА ДИРЕКЦИя НА мВР ГРАД ДобРИч
РАЙоННо УПРАВлЕНИЕ ГРАД ШАблА

ГРАФИК
За провеждане на ежегодните срещи на Полицейския ин-
спектор от районно управление град Шабла с обществе-
ността и органите на местно самоуправление в населе-

ните места от община Шабла.
1.Село Езерец – 13.03.2018 година от 14.30 часа;
2.Село Крапец – 14.03.2018 година от 11.00 часа;
3.Село Ваклино – 15.03.2018  година от 14.00 часа;
4.Село Смин –16.03.2018 година от 10.00 часа;
5.Село Божаново – 19.03.2018 година от 13.00 часа;
6.Село Черноморци –20.03.2018 година от 10.00 часа;
7.Село Захари Стояново –21.03.2018 година от 13,00 
часа;
8.Село Граничар –22.03.2018 година от 09.00 часа;
9.Село Дуранкулак –23.03.2018 от 14.00 часа;
10.Град Шабла –27.03.2018 година от 14.00 часа.

Предлага: Н-к група ОП
Ст.инспектор Тихомир Шишков

До 18 март е в ход специали-
зирана полицейска операция в 
цялата страна, организирана от 
TISPOL, съобщава МВР.

Целта е контрол за използ-
ването на обезапасителни сред-
ства от водачите и пътниците в 
моторните превозни средства. 
Операцията се провежда ед-
новременно на територията на 
всички страни, членки на Евро-
пейската мрежа на службите на 
Пътна полиция. 

В рамките на полицейска-
та акция пътните полицаи 
ще следят за използването на 
обезопасителни колани от път-

ниците и водачите на МПС, на 
каски от водачите и пътниците 
на мотоциклети и на обезопа-
сителни столчета в колите при 
превозването на деца. 

По данни на TISPOL неиз-
ползването на обезопасителни 
средства значително увеличава 
риска от смърт или траен трав-
матизъм при настъпването на 
пътен инцидент. 

По време на проверките 
пътните полицаи ще следят и за 
наличието на валидна застра-
ховка „Гражданска отговор-
ност“.

Изгрев

ОПЕРАЦИЯ TISPOL

На 09 март 2018 год., офици-
ално стартира първата по рода 
си в България, интернет плат-
форма – CancerCare.bg. Сайтът 
предоставя на потребителите 
изчерпателна информация, 
подготвена от лекари, за хора 
с онкологични заболявания и 
техните близки. Запознава па-
циентите със същността на ра-
ковите заболявания и разглеж-
да пътя на пациента от появата 
на симптомите на заболяването 
през лечението до живота след 
болестта. 

Интернет страницата съдър-
жа публикации и видеа, свърза-
ни с психо-социалните аспекти 
и начините, по които може да 
се помогне на близък човек с 
онкологично заболяване. Друга 
насоченост на сайта е и темата 
за превенция и профилактика 
на раковите заболявания. Със 
средствата на онлайн каналите 
екипът на Cancercare.bg се стре-
ми подпомогне развитието на 
електронното здравеопазване в 
България и да достигнат с пра-
вилна информация до пациен-
та, като успеят да го предпазят 
от невярни и подвеждащи  ста-
тии в интернет, които вредят 

не само на физическото, но и 
на психическото му здраве.   
Инициативата за създаване 
на интернет платформата е на 
фондация “Победи рака”, ней-
ния основател – д-р Полина Лъ-
жанска и д-р Иглика Игнатова. 
Проектът е включен в класаци-
ята 30 под 30 на „Форбс Бълга-
рия“ през 2017 г. 

Целите на фондацията са да 
намали смъртността от ракови 
заболявания в България, като 
промени нагласите на общест-
веното по отношение на зна-
чението и важността на про-
филактиката и здравословния 
начин на живот. Търсенето на 
навременна и професионална 
медицинска помощ е основно 
послание към посетителите на 
сайта. 

От екипа на фондацията 
споделиха, че се надяват да 
обогатят здравната култура на 
българина и да покажат, че ре-
довният профилактичен пре-
глед е най-доброто средство за 
избягване на усложнения и за-
дълбочаване на болестта.  Мно-
го от раковите заболявания, ус-
тановени в ранен етап, могат да 
бъдат успешно лекувани. 

На основание Решение № 
БП-Ц - 1 от 28.02.2018 г. на Ко-
мисията за енергийно и водно 
регулиране - София, са утвър-
дени, считано от 06.03.2018 г., 
цени без ДДС за услугите доста-
вяне на вода на потребителите, 
отвеждане на отпадъчни води 
и пречистване на отпадъчни 
води, и на основание Договор 
за възлагане на управлението 
на изпълнителния директор на 
„Водоснабдяване и канализа-
ция Добрич“ АД гр. Добрич от 
30.08.2017г. както следва:

Цена за услугата доставяне 
на вода на потребителите -2,115 

лв./куб. м
Цена за услугата отвеждане 

на отпадъчни води -0,252 лв./
куб. м

Цена за услугата пречиства-
не на отпадъчни води

Битови и приравнени към 
тях обществени, търговски и 
др. -0,24 лв./куб. м

Промишлени и други сто-
пански потребители

Степен на замърсяване 1 
-0,409 лв./куб. м

Степен на замърсяване 2 
-0,665 лв./куб. м

Степен на замърсяване 3 
-0,812 лв./куб. м

ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМА ЗА ХОРА 
С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ОТ ВИК –ДОБРИЧ СЪОБЩАВАТ:

15-то издание на Общобъл-
гарски младежки фолклорен 
събор „С България в сърцето” 
ще се проведе от 11 до 13 май 
в Каварна. През трите дни 
морската община отново ще 
посрещне певци, танцьори и 
инструменталисти - потомци 
на преселниците-българи от 
Украйна, Молдова, Албания, 
Косово, както и участници от 
Западните покрайнини. Тази 
година съборът е посветен на 
140 години от Освобождение-

то на България от османско 
владичество, 115 години от 
Илинденско-преображенско-
то въстание и 170 години от 
рождението на Христо Ботев, 
съобщават организаторите от 
продуцентска къща „Пирина”. 
Те заедно с община Каварна, 
канят всички млади таланти на 
българското народно творчест-
во. Заявки и записвания могат 
да се правят на www.kavarna.bg 
и www.pirina.bg. 

Радио „Добруджа“

15-ТО ИЗДАНИЕ НА СЪБОРА 
„С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО“ 

В очакване на пролетта…

Следва от стр.1
След представянето на 

плана, думата бе дадена на 
присъстващите. Два часа 
собственици на имоти, бъде-
щи инвеститори, ощетени от 
наложените законодателни 
рестрикции граждани, пред-
ставители на неправителствени 
организации, на туристическия 
бранш и др. задаваха въпроси. 
Въпросите, които те отправиха 
касаят терени, частна собстве-
ност в близост до  Шабленското 
езеро, попадащи в територията 
на защитената местности, имо-
ти с променено предназначение  
и действащи подробни устрой-
ствени планове, промените и 
устройствените показатели, 
заложени в плана. Оформиха 
се две тези: едната  с преоб-
ладаваща защита на птиците 
и биоразнообразието и друга 
в защита на хората (б. авт. За 
последните 10 години числе-

ността на местното население 
на община Шабла е намаляло 
с около 20% ).  Хората недо-
волстваха и от определените 

размери на сервитутните зони с 
диаметър повече от 100 м около 
съоръженията на концесионе-
ра „ПДНГ“АД  и споделиха още 

много свои опасения. Всички 
зададени въпроси по време на 
общественото обсъждане по-
лучиха отговори от експертите 
и юристите от проектантския 
екип. Остана неизяснен начи-
на за определяне големината и 
формата на сервитутите. Беше 
обявено и че в едномесечния 
срок на откритата процедура 
за провеждане на консултации 
по изготвения ПП на ОУП на 
община Шабла, включително и 
на Доклад за Екологична оцен-
ка към него в община Шабла са 
постъпили 47 писмени стано-
вища и предложения. Общест-
веното обсъждане е етап от 
горната процедура и до 19 март 
2018г. всеки може да депозира 
в общинска администрация- 
Шабла своите писмени стано-
вища, формирани по време и 
след проведеното обществено 
обсъждане.

Изгрев

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ 
ПРОЕКТ НА ОУП НА ОБЩИНА ШАБЛА


