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“Приятелството е пътека, по която трябва да се върви ежедневно. Иначе тя се покрива с бурени… ”  
А.П.Чехов

Мисъл на броя

Предлагам разсад:
*домати – 7 сорта;
*краставици – 4 сорта;

*дини и пъпеши – 0,40 лв. за 
корен.

Телефон: 0898 711 450, Стойчо Захов
Бонус към всяка поръчка  - по корен от жълт и червен чери домат.

На 26 април 2018 година се 
проведе среща с рибарската 
общност от община Шабла. Тя 
бе инициирана от директора 
на Изпълнителната агенция 
по рибарство и аквакултури 
(ИАРА) доц.д-р Галин Николов 
и кмета на община Шабла Ма-
риян Жечев. Сред присъства-
щите бяха още Атанас Чолаков 
– началник сектор „Рибарство 
и контрол“ в областния град и 
Йордан Раев – началник отдел 
„Рибарство и контрол“ Черно 
море.

Рибарите от общината, кои-
то се занимават с дребномаща-
бен улов имаха възможността 
да поставят пред компетентния 
орган своите наболели въпро-
си, а именно намалелите рибни 
запаси, липсата на подходяща 
инфраструктура за домуване 
на лодките. Коментирано беше, 
че се наблюдава свръх попу-
лация на рапан и уловът му с 
нерегламентирани съдове. Тук 
доц.Николов отговори, че е 
възможно да се въведе квота за 
уловът му.

Друг проблем, с който се 
сблъскват местните е узаконя-
ване на ловенето на попчета с 
вентери (вид кош), който според 
рибарите е най-хуманният на-

чин и предпазва дребния улов. 
Посочено беше, че до сега 

няма субсидии за рибари.
Доц. Николов съобщи още, 

че от 13 април до 12 юни, т.г ще 
могат да се подават проектни 
предложения по мярка 1.7, в 
която са заложени над 6 млн.
лв. и която подпомага именно 
дребномащабния риболов, ка-
квито са и нашите рибари.

На въпроси на медиите, Ди-

ректорът на ИАРА отговори, че 
за него това е първа среща с ри-
барите от Общината, на която 
той очаква да чуе всички про-
блеми на рибарите и в бъдеще 
да може свободно да разговаря 
с тях и да постави за разглеж-
дане на по-високо ниво неуре-
диците в Закона. Николов каза 
още, че той отговаря за всички 
рибари и не трябва да се разде-
ля риболова на дребномащебен 
и промишлен. Други важни 
въпроси, които ще се опита да 
разреши е разпределянето на 
квотата за калкан и тралене-
то, при който се създава кон-
фликтни ситуации между го-
лемите кораби и малките лодки 
на местните рибари.

На срещата постъпиха и ня-
колко конкретни предложения:

- да се забрани траленето в 
двумилната зона и в морските 
зони по Натура;

- при провеждането на кон-
султативни съвети в Минис-
терството на земеделието и го-
рите, част от която е и ИАРА, да 
има представители на дребно-
мащабния риболов, т.е да има 
кой да защитава интересите на 
обикновения рибар, (а не както 
е до сега).

От местната общност съоб-

щиха, че предоставят извънб-
ордов двигател за нуждите на 
инспекторите на ИАРА.

Присъстващите на срещата 
се обединиха около мнението, 
че трябва да има правила, кои-
то да удовлетворяват и двете 
страни. Съвестните хора да 
работят и изкарват прехраната 
си, а бракониерите да бъдат за-
коново ограничени.

Изгрев

СРЕЩА НА ДИРЕКТОРА 
НА ИАРА С РИБАРСКАТА 
ОБЩНОСТ ОТ ОБЩИНА ШАБЛА

От дясно на ляво: Мариян Жечев, Атанас Чолаков, Галин Николов 
и Йордан Раев

Рибарската общност от община Шабла

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

на 15 май (вторник)

СНЕК -БАР „ФАРЪТ“ ЕООД „БОРИСОВ“-71
търси да назначи сервитьори  

за целогодишна и сезонна работа на постоянен 
трудов договор при добро заплащане 

За справка: 0888 306 941  
и златарско ателие „Борисови“.

Продавам Пчели
Преференция за начинаещ.

Телефон: 0988 88 17 46

От 29 април до 2 май т.г.,  в об-
щина Шабла гостуваха предста-
вители на община Сан Чезарио 
(Италия), с която на 1 ноември 
2017 година сключихме договор 
за сътрудничество.

Ден по-късно, на 30 април, 
се състоя тържествена сесия 
на Общински съвет-Шабла. На 
заседанието, водено от Живко 
Спасов (по заместване) при-
състваха 7 от 11 общински съ-
ветника. Това бе втората офи-
циална сесия на този общински 
съвет и дневния ред включваше 

една точка, а именно – посре-
щане на делегацията от община 
Сан Чезарио. Италианската де-
легация беше водена от замест-
ник-кмета Масимо Маточино и 
включваше още председателя 
на Общинския съвет Салваторе 
Скиано, директора на комисия 
Кристина Мария Челентано и 
директора на комисията по со-
циални услуги Микеле Роси.

По стар български обичай 
представителите на община Сан 
Чезарио бяха посрещнати с хляб 

и сол, под звуците на духова му-
зика в изпълнение на Градския 
оркестър с диригент Панко До-
брев и български танци -  поз-
драв от детски танцов състав 
„Бърборино“ към НЧ „Зора 
1894“ с ръководител Гергана Да-
фова. Всички участници в офи-
циалната сесия бяха закичени с 
ленти, изобразяващи двата гер-
ба-дело на учениците от 11 клас, 
от учебното предприятие „Китна 
шевица“.

Заседанието започна с хим-
ните на Република България и 

Италия и този на Европейския 
съюз.

Спасов благодари на гостите 
за топлото посрещане от ита-
лианска страна и каза, че днес 
пишат обща страница на един 
дневник – страницата на наше-
то запознанство и приятелство.

Кметът на община Шабла Ма-
риян Жечев приветства гостите, 
благодари им за посещението, а 
преди това и за сключения дого-
вор, за побратимяване. Той каза 
още, че двете общини ще наме-

рят нишите, където ще могат да 
обсъждат проблеми и да си съ-
трудничат в различни области, 
след което презентира нашата 
община – географско положе-
ние, туризъм, социални, здрав-
ни, образователни и културни 
дейности, селско стопанство и 
др.

Гостите приветства и Полина 
Донкова-ученичка от СУ „Асен 
Златаров“-Шабла.

Кметът на Общината връчи 
на Масимо Маточино почетен 
знак на община Шабла, а Живко 
Спасов плакет, символизиращи 
бъдещите двустранни взаимоот-
ношения. Маточини пък от своя 
страна подари картина с ръчно 
избродирани гербовете на двете 
общини. 

Салваторе Скиано също по-
днесе своя топъл поздрав от 

името на всички съветници, бла-
годари за посрещането и каза, 
че двете общини ще се стараят 
да задълбочат партньорските си 
отношения, което е много труд и 
отговорност. 

След официалната част деле-
гатите получиха рекламни мате-
риали за община Шабла. 

По рано през деня гостите 
имаха възможността да се за-
познаят с дейността на „Елпром 
ЕМЗ“ ООД – гр. Шабла, да по-
сетят Зеления образователен 
център, да разгледат храм „Св.
вмчк Харалампий“ и Центъра за 
социална рехабилитация и инте-
грация (ЦСРИ).

В Градския парк бяха засаде-
ни рози-символ на задълбочава-
щите се отношения между двете 
общини.

Йорданка Радушева

ОБЩИНА ШАБЛА ПОСРЕЩНА ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ САН ЧЕЗАРИО (ИТАЛИЯ)
ОФИЦИАЛНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ШАБЛА

Масимо Маточино получава почетен знак от кмета на община 
Шабла Мариян Жечев

Посрещане на гостите с българска народни танци

Посещението в ЦСРИ

Да растат, както отношенията между двете общини
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вЪЗПомеНаНие
На 9 май 2018 година 

се навършват 
4 години от смъртта на старшина от 

запаса 

Иван Димитров Дроснев
починал на 54 години

СОСЗР загуби един достоен воин 
от запаса, основател и активен член 

на организацията.
Поклон пред светлата ти памет!    

Почивай в мир!

от общинския съвет на СоСЗр
гр.Шабла                                                                                

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
ВсИЧКИ ВИдОВе 
засТраХОВКИ

на най-добри цени
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

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

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

Телефон: 0878 263 071

Наемам ЗемЯ
в община Шабла, с договор. Рента – 90 лв./дка

Телефон за контакт: 0888/ 85-29-54

Извършвам косене на трева,  
фрезоване, поддръжка на частни имоти.

Телефон: 0884 52 50 80

ПРОДАВАМ РАЗСАД ДОМАТИ.
Телефон: 0887 729 595, 

Владимира Петрова

Фирма предлага
хидроизолация на поКриви  

(газопламъчно), отстраняване на  
течове и подмяна на поКриви.
Телефон: 0893 70 72 30

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/ 943 526

КК „ЗлатнИ ПясъцИ“ р-т „старИя Фар“ набИра 
Персонал За сеЗон 2018 г.: 

ГОТВАчИ, СЕРВИТьОРИ И МИЯчкИ. 
* готвачи - 1000 лв.
*сервитьори - английски език -750 лв.
*миячки – 660 лв.

подсигурява: настаняване и храна

телефон за контакти: 0888631744

ПРОДАВАМ КЪЩА 100 КВ.М.,
след ремонт със стопански сгради и гараж, и дворно място към 

нея – 1820 м. с лозе и овощни дървета.
Телефон: 0899 409 379, Юлия спасова

Продавам фуражомелка,  
мощност 1,5 KW.

Телефон: 0887 766 959
ПРОДАВАМ 4 ТОННО РЕМАРКЕ, ДВИГАТЕЛ „БуЛГАР“ И 

РЕЗЕРВОАР ЗА ТРАКТОР „БЕЛАРуС“.

Телефон: 05743 44 69, 0884 315 393

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

Благотворително се събират 
пластмасови капачки за подпо-
магане лечението на Димитър 
Стоев от с. Оброчище.

След злополука преди чети-
ри години Димитър Стоев от с. 
Оброчище е с пречупен вратен 
прешлен и наранен гръбначен 
мозък. 32-годишният мъж е па-
рализиран от кръста надолу.

Шансът за възстановяване 
след операция за присаждане 
на стволови клетки е повече от 
90%.

Митко има оферта от ки-
пърска болница с определена 
сума за лечението 60 000 евро, 
непосилни за семейството.

В помощ на лечението на 
Димитър Стоев има няколко 
кампании. 

Всякакъв вид чисти пласт-
масови капачки се приемат в 
Община Балчик, стая 11. За 
повече информация тел. 0579 
71045 Мария Кунева и Светла-
на Недева.

Над 20 кг капачки може да се 
изпращат по Еконт на адрес:

гр. Балчик
ул. “Черно море” 53, центра-

лен офис на Еконт
Получател: Управител на 

централен офис
Доставката се поема от бла-

годетел.
Балчишките лекоатлети 

призоваха своите приятели и 
съперници от клубовете в стра-
ната да се включат в благотво-
рителната акция за разделно 
събиране на пластмасови ка-
пачки.

Благодетели на Митко ста-
наха лекоатлетите Мирела 
Демирева и Тихомир Иванов. 
Те дариха предмети, които ще 
бъдат разиграни в предстоящи 
търгове.

Средства за подпомагане 
лечението на Димитър Стоев 
се набират и чрез кампанията 
„Да изправим Митко на кра-
ка” чрез онлайн платформата 
„HelpKarma” на адрес

ht t p s : / / h e l p k a r m a . c o m /
campaign/da-izpravim-mitko-
na-kraka-29. 

ДА ПОМОГНЕМ НА МИТКО ДА ПРОХОДИ
Кампания за разделно събиране на  
пластмасови капачки “доброто е заразно”

ОБЩИНА ШАБЛА

О Б Я В А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, ал.1 от 

Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и чл.97, ал.1 
от НРПУРОИ, Решение № 375/29.03.2018  г. на Общински съвет гр.Шабла 

и Заповед № РД-04-140/25.04.2018 г. на Кмета на Общината, обявява 
публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска 
собственост, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползва-

не: лозе, както следва:
№
по

ред

Решение 
на

Общински
съвет 

гр.Шабла

Имот Местона 
хожде-

ние
/населе-

но място/

площ
кв.м

Начална
тръжна
цена /
лева/

Депозит на
вноска
/лева/

1 375/ 
29.03.2018

ПИ 
39493.12.16

с.Крапец 1 000 31 000,00 3 100,00

Търгът   ще  се проведе на 29.05.2018 г. /вторник/ от 10:30 часа в заседа-
телната зала на Общинска администрация гр.Шабла.

Стойността на тръжната документация е 60,00 /шестдесет/ лева и се за-
плаща в Данъчна служба – стая 109 до 15:00 часа на 28.05.2018 г.
Получаването на тръжната документация става в стая 106 на Общината 
от 18.05.2018 г. до 15:00 часа на 28.05.2018 г., след представяне на доку-
мент за закупуване.
  Оглед на имота всеки работен ден от 18.05.2018г. до 28.05.2018 г. от 
13:00 до 16:00 часа.
Депозитната вноска за участие в търга е 10% от обявената начална тръж-
на цена и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00, BIC: CECBBGSF 
при „Централна кооперативна банка” АД до 15:00 часа на 28.05.2018 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване 
на граждани, стая 106 до 15:00 часа на 28.05.2018 г.
При неявяване на кандидати на 29.05.2018 г., насрочвам втори търг на 
05.06.2018 г. от 10:30 часа при същите ред и условия.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”,  
стая 108 или на тел.05743/40-45, вътр.108 

ОБЩИНА ШАБЛА
О Б Я В А

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, ал.1 от Закона 
за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и чл.97, ал.1 от 

НРПУРОИ, Решение № 374/29.03.2018  г. на Общински съвет гр.Шабла 
и Заповед № РД-04-143/25.04.2018 г. на Кмета на Общината, обявява 

публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния имот – частна 
общинска собственост :

№
по

ред

Решение 
на

Общински
съвет 

гр.Шабла

Имот Местона 
хожде-

ние
/населе-

но място/

площ
кв.м

Начална
тръжна
цена /

лева/ без 
ДДС

Депозитна
вноска
/лева/

1 374/ 
29.03.2018 

ПИ 
24102.503.186

УПИ       
За рекреационни 

дейности

с.Дуран-
кулак

6 378 316 600,00 29 123,00

 
Търгът   ще  се проведе на 29.05.2018 г. /вторник/ от 10:00 часа в заседа-
телната зала на Общинска администрация гр.Шабла.
Стойността на тръжната документация е 60,00 /шестдесет/ лева и се за-
плаща в Данъчна служба – стая 109 до 15:00 часа на 28.05.2018 г.
Получаването на тръжната документация става в стая 106 на Общината 
от 18.05.2018 г. до 15:00 часа на 28.05.2018 г., след представяне на доку-
мент за закупуване.
  Оглед на имота всеки работен ден от 18.05.2018г. до 28.05.2018 г. от 
13:00 до 16:00 часа.
Депозитната вноска за участие в търга е 10% от обявената начална тръж-
на цена и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00, BIC: CECBBGSF 
при „Централна кооперативна банка” АД до 15:00 часа на 28.05.2018 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване 
на граждани, стая 106 до 15:00 часа на 28.05.2018 г.
При неявяване на кандидати на 29.05.2018 г., насрочвам втори търг на 
05.06.2018 г. от 10:00 часа при същите ред и условия.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”,  
стая 108 или на тел.05743/40-45, вътр.108 

След предварително обявена 
покана до местната общност, 
на 25 април се проведе общест-
вено обсъждане за поемане на 
дълг от община Шабла, който 
ще бъде финансиран от фонд 
„Флаг“ ЕАД – специално създа-
ден финансов орган, в помощ на 
местните власти, при реализа-
цията на проекти с европейско 
финансиране.

Община Шабла ще канди-
датства за отпускането на два 
кредита – единият ще бъде на 
стойност до 400  000 лв. и със 
срок на погасяване до 24 месеца. 
Средствата ще бъдат използва-
ни за осигуряване на мостово 
финансиране за реализацията 
на проекта, по който ще се ре-
конструира многофункционал-
ната спортна зала в града.

Другият кредит е за същия 
обект, като срокът му на погася-
ване е до 120 месеца, и е в раз-

мер до 256 000 лв. Тук помощта 
ще бъде използвана за финанси-
ране невъзстановимото ДДС и 
собствения принос на Община-
та по проекта.

Кметът на общината Мариян 
Жечев обясни, че това се налага 
защото Общината не разполага 
с достатъчни средства, които да 
отдели за нуждите на проета. 
Фонд „Флаг“ предлага на бъл-
гарските общини ниско лихве-
но кредитиране и допуска пред-
срочно погасяване на дълга.

Писмени становища ще се 
приемат в деловодството на Об-
щината, в 7 дневен срок, счита-
но от деня на обсъждането.

Следващата стъпка, която 
предстои е внасянето на доклад-
на записка до Общинския съвет. 
Очакванията са процедурата да 
приключи в рамките на 4 месе-
ца.

Изгрев

ОБСЪДИХА НАМЕРЕНИЕТО НА 
ОБЩИНА ШАБЛА ЗА ПОЕМАНЕ 
НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

ПРОДАВА СЕ:  VW PASSAT, март 1999 г., бензин/газ, 101 к.с., 
Ръчна,Седан, 

175000 км,  запазена, изгодно,
тел.: 0883313751, 0887960916

Общинският съветник и 
клубен ръководител на Жени 
ГЕРБ в Шабла Ивелина Яна-
киева получи покана да изнесе 
беседа, свързана с оказването 
на първа медицинска помощ.
Тя бе отправена от персонала 
на детската градина в град Ша-
бла поради дългото отсъствие, 
по здравословни причини, на 
медицинското лице в детското 
заведение.

Акушерка по професия 

Ивелина Янакиева ги запозна 
с редица случаи, които изис-
кват адекватност, знания и 
умения в рамките на няколко 
минути след възникване на 
инцидент.

Персоналът, обслужващ де-
цата, е на първа линия в кри-
тични ситуации, възникнали в 
рамките на детското заведение. 
Затова, освен теоретични, те 
получиха и практични позна-
ния.

РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА ЖГЕРБ В ШАБЛА ИЗНЕСЕ 
БЕСЕДА ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ
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За четвърта година ученици 
от СУ „Асен Златаров”, про-
фесия  „Сътрудник в бизнес 
услуги”, участват в ежегодно 
провеждания Международен 
панаир на учебните предпри-
ятия в град Пловдив -  TФ 
ФЕСТ 2018 „Млад предприе-
мач“.  Този път училището бе 
представено от УП „Китна ше-
вица”, създадено през октомври 
2017г. от учениците от 11-ти 
клас, специалност „Бизнес ус-
луги”. Като основна дейност на 
предприятието беше заложено 
производството на народни 
носии, допълнения към тях, 
сувенири, аксесоари и тениски 
с фолклорни мотиви.  В учеб-
ното предприятие „служите-
лите” получиха възможността 
да извършват всички дейнос-
ти, упражнявани в една реална 
фирма. 

Бизнес идеята за създаване 
на подобен бизнес произли-
за от дълбокото убеждение на 
нейните  създатели, че тради-
циите и запазването на култур-
ното наследство са в основата 
на съхраняването устойчивост-
та на нацията.

Фолклорът е единственото 
нещо, което свързва две тол-
кова отдалечени епохи – за-
бързаното и модернизирано 
съвремие и миналото, в което 
са живели предците ни. Ето 
защо е толкова ценен и трябва 
да бъде съхранен.

Учениците преминаха през  
всички етапи за изграждане на 
предприятие – от подаването 
на документите за вписване в 
Търговския регистър до из-
граждане на подходяща марке-
тингова стратегия. Панаирът в 
Пловдив бе най-естествената 
крайна точка, където ученици-
те да получат оценка в конку-

рентна среда. 
 В тазгодишния ТФ ФЕСТ, 

проведен на 26-27.04.2018г. 
взеха участие  сто двадесет и 
една фирми от всички региони 
на страната. Освен това има-
ше чуждестранно участие от 
Люксембург, Румъния, Сърбия, 
Черна гора, Албания, Армения, 
Македония, Молдова. Ученици-
те, работещи в УП „Китна шеви-
ца” се включиха в надпреварата 
по осем конкурса: най-добър 
щанд, най-добър екип, най-до-
бра фирмена презентация, 
най-добри рекламни материали, 
най-добър каталог, най-добър 
уеб сайт, конкурс „Защита на 
интелектуалната собственост”, 
конкурс „Корпоративна соци-
ална отговорност”.  Особено 
голяма беше конкуренцията в 
конкурсите „Защита на фирме-
ната презентация” и „Корпора-
тивна социална отговорност”, 
където имахме честта да сме 
сред 10-те одобрени  фирми, 
които да представят своите про-
екти пред комисията по време 
на панаира. Представянето бе 

единствено на английски език. 
Акцентът на панаира бе по-
ставен върху сключването на 
търговски сделки между при-
състващите учебни предпри-
ятия, както и върху банковите 
разплащания.  Присъстваха и 
представители на Национална-
та агенция по приходите, които 
стриктно следяха за осчетово-
дяването на документите, както 
и за фирмената документация 
– от документите за регистра-
ция на фирмата до личните 
дела на служителите. Именно от 
тях успяхме да спечелим трето 
място за най-изрядна докумен-
тация и най-добър данъкопла-
тец.  „Китна шевица” ООД се 
превърна в любима фирма на 
повечето от учебните предпри-
ятия. Изненада за нас бе грамо-
тата за най-оригинален щанд, 
получена от УП „Дамасцена” 
ООД, които оцениха труда ни. 
Щандът на УП „Китна шевица“ 
бе посетен от Таня Михайлова, 
заместник-министър на образо-
ванието и науката, а също така 
и от представители на светов-

ната организация на учебните 
предприятия EUROPEN-PEN 
International.

      За финал искам от свое 
име и от името на моите коле-
ги от УП „Китна шевица” да 
благодаря на всички, които ни 
подкрепиха и осъществиха по-
сещението ни на панаира. На 
първо място благодарим на на-
шия класен ръководител  гос-
пожа Йорданка Атанасова. С 
нейна помощ научихме много 
неща, които ще ни бъдат полез-
ни за в бъдеще.  Благодарности 
изказваме и на ръководството 
на СУ „Асен Златаров” и Об-
щина Шабла в лицето на г-н 
Мариян Жечев.  Без тях осъ-
ществяването на този проект 
не би било възможно.  Благода-
рим на нашата фирма – ментор 
„Български шевици” ЕООД гр. 
Добрич.  Признателни сме на 
читалище „Изгрев  1936г.” с. 
Тюленово и Читалище „Зора“ 
гр.Шабла. Благодарим на ОДК 
гр. Шабла, които ни помогна-
ха с провеждането на едно от 
мероприятията ни за конкурса 
„Корпоративна социална от-
говорност”. Благодарности и 
към нашите родители, които ни 
подкрепяха и помагаха в начи-
нанието ни. 

Ние учениците от учебно 
предприятие „Китна шевица“ 
вярваме, че всеки един от нас 
дали като гражданин или като 
фирма трябва да оставя своята 
„добавена полза“ в подкрепа на 
обществена и социална кауза, 
за да може всеки да бъде ГРА-
ДИВНА част от общественото 
израстване чрез споделяне и 
развитие на социална и емо-
ционална интелигентност и 
прилагане на принципите на 
устойчиво развитие!

Памела  Димитрова

уЧЕНИЦИ ОТ Су „АСЕН ЗЛАТАРОВ“ уЧАСТВАХА В 
МЕЖДуНАРОДНИЯ ПАНАИР НА уЧЕБНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Младите предприемачи и техния преподавател

По повод Националния ма-
ратон по четене 2-23 април 2018 
година, свързан с Международ-
ния ден на детската книга - 2 
април  и Международния ден 
на книгата и авторското право 
- 23 април, читалище „Слънце 
1871”, с.Крапец организира на 
20 април 2018 година поетична 
вечер.

Деца от селото се включи-
ха с четене на стихотворения 
, които сами бяха избрали от 
книжките. Мероприятието 
продължи с участието на г-жа 
Светла Атанасова и г-жа Светла 
Илиева-две талантливи местни 
любителки на поезията. Те ни 

представиха своите авторски 
произведения, които няма от 
къде да прочетем. Произведе-
ния, които са много трогател-
ни и прочувствени, тематично 
свързани с любовта, историята, 
ежедневието, родния край и 
човешките взаимоотношения. 
Произведения, които разсмяха 
и разплакаха публиката.

Благодарим на двете автор-
ки, че споделиха  своето лично 
творчество с нас  и им желаем 
да продължават да пишат и да 
даряват тази духовна храна 
всекиму.

Мария Дончева- 
читалищен секретар

ПОЕТИЧНА ВЕЧЕР В СЕЛО КРАПЕЦ

Светла Илиева и Светла Атанасова

На 28 април 2018 година в 
художествената сбирка на НЧ 
„Зора 1894“ се състоя предста-
вяне на съвременна и класиче-
ска румънска проза.

Събитието е част от тема-
тичните дни, посветени на 
румънската литература и се 
осъществява от Букурещкият 
културен институт, Литера-
турна мрежа „Традуки”, Реги-
онален исторически музей – 
Добрич, библиотеката към НЧ 
„Паисий Хилендарски – 1870“ 
– Балчик, Литературен клуб 
„Йордан Кръчмаров” – Балчик, 
”НЧ „Зора – 1894” – Шабла и 
издателствата „Персей”, „Изи-
да” и „Ерго”.

Романите „Дефект” на Фло-
рин Иримия, „Ангелус”на Руж-
сандра Чесеряну, „Рускинята” 
на Джиб Михаеску и „Прои-
зшествието” на Михаил Се-
бастиан бяха представени от 
д-р Христо Боев – преводач от 
румънски език и редактора на 
романите Дияна Боева.

Творческият екип благода-
ри на шабленската публика за 
срещата и пожела литературата 
да послужи за сближаването на 
двете култури.

Изгрев

На 11 май 2018 година от 
10.20 часа СУ „Асен Златаров“ 
ще се включи в инициативата 
на Министерството на образо-
ванието и науката „Розите на 
България“ - посветена на деня 
на светите братя Кирил и Ме-
тодий. 

Инициативата ще мине 
под формата на: изложба с 
народни носии; пресъздаване 
на народния обичай (седянка) 
и българско хоро.

Поканени са всички 
родители и жители на 
Общината.

„РОЗИТЕ НА БЪЛГАРИЯ“

ДЕН НА РУМЪНСКАТА 
ЛИТЕРАТУРА В ШАБЛА

Д-р Христо Боев и Диана Боева 
при представянето в Шабла

Нека си спомним за талантливата поетеса Петя Дубарова, 
която на 25 април щеше да навърши 56 години...

„Аз искам да плувам със чайките бели,
със тях да летя в висините,
да гледам зорите, косите разпилели,
да тичам със тях над горите.»

56 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО 
НА ПЕТЯ ДУБАРОВА

оБщиНа ШаБла 
и 

ЦеНтЪрЪт За оБщеСтвеНа ПодкреПа 
оргаНиЗира коНкурС На тема: 

„Моето Родословно дъРво“. 
 ПоСветеН На  междуНародНиЯ деН На 

СемейСтвото (15.05.2018г.)      

	Конкурсът ще се проведе в две възрастови групи: 
              I група - от 7 до 11 години
              II група - от 12 до 18 години
	Във всяка възрастова група ще се присъдят грамоти и 

награди за I, II, III място, както и поощрителни награди. 
Предвидена е специална награда от кмета на община 
Шабла.

	Творбите трябва да са под формата на рисунка или колаж. 
Ще се оценяват по оригиналност и подход към темата от 
сформирано за целта жури, след което ще бъдат изнесени 
на изложба, като мястото и часа ще бъдат обявени 
допълнително. 

	Срокът за подаване на творбите е от 03.05.2018г. до 
31.05.2018г. (петък) в Центъра за обществена подкрепа в 
гр. Шабла.

	Имената на победителите ще бъдат обявени на 08.06.2018г. 
и във вестник „Изгрев“.

«Човек не избира семейството си. То е негов Божи дар, 
както и той е дар за бизките си.“

дезмънд туту
                                               

За контакт: ЦоП - гр. Шабла, ул. „равно поле“ № 
37, тел. 0882116299, 

e-mail: copshabla@abv.bg 

 На 23 април в детския от-
дел на библиотеката при НЧ 
„Зора“ - гр. Шабла се прове-
де литературен час „Приказ-
ният свят на Шарл Перо“, по 
случай 390 годишнината от 
рождението на писателя. Уче-
ниците от 4 клас на СУ „Ас. 
Златаров“, с класен ръководи-

тел г-жа Виолета Балева, гле-
даха презентация, участваха 
в състезание, четоха малко 
позната приказка от френ-
ския писател. 

За участие и добро предста-
вяне всеки ученик получи Ди-
плом и награда.

Диана Димитрова

„ПРИКАЗНИЯТ СВЯТ НА ШАРЛ ПЕРО“

На 26 април в детския от-
дел на читалищната библиоте-
ка гостуваха ученици от II „б“ 
клас на СУ „Асен Златаров“- 
Шабла с класен ръководител 
Костадинка Стоянова.

Откритият урок бе посветен 
на 125 годишнината от рожде-
нието на Елисавета Багряна. 
За събитието имаше подготвен 
кът от книги и фотоси за пое-

тесата.
Библиотекарят Мартин Же-

лязков представи библиограф-
ски данни за поетесата, след 
което учениците четоха нейни 
стихове, познати и обичани от 
детската аудитория. 

Така засвидетелстваха ува-
жението си към голямата бъл-
гарска поетеса.

Изгрев

ЗА ЖИВОТА И ТВОРЧЕСТВОТО 
НА ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА

Автор на рисунката е дете, посещаващо ЦОП



4 Сряда, 2 май 2018 г. ОБЩИНАТА

Адрес на редакцията:
9680 град Шабла, ул. “Равно поле“ № 35, тел: 05743/ 44-21, 
e-mail: izgrev@ob-shabla.org, vestnik.izgrev@gmail.com 
интернет страница: www.shabla.bg 

РедАкционен екип: Йорданка Радушева, Йордан Енев

СътРудници: Мария Недялова, Галя Анастасова, Георги Стефанов, Николинка Георгиева, 
Мария Дончева, Деян Димитров, Галя Камберова, Живко Янев

пРедпеЧАтнА подГотоВкА: Марин Цанов
пеЧАт: Печатница “Влади” – В. Влаев, Каварна

Купувам и продавам къща 
в гр.Шабла 

ТЕЛ: 0885 11 70 51

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Честит рожден на Севда Атанасова 
от Шабла, която празнува на  
Гергьовден.
Желая ти много здраве, късмет и 
семейно щастие. 
Бъди винаги добра и усмихната наша 
дъщеря, всеотдайна майка и съпруга.

От свекърва ти

На 22 април (неделя) в град 
Белослав се проведе последни-
ят пети пореден турнир от ве-
ригата шахтурнири за любите-
ли-сезон 2017/18 година.

Участваха шест отбора по 
системата „всеки срещу всеки“, 
като всеки състезател изигра 
по пет партии. С пълен актив 
от 5 точки финишираха нашият 
шахматист Деян Димитров на 
втора дъска, както и Георги Ста-
матов на четвърта дъска от пър-
вия отбор на домакините. По-
бедители на първите две дъски 
станаха също състезатели на Бе-
лослав – Иво Боянов с 4 ½ точки 
и Иван Иванов с 3 ½ точки.

В отборната надпревара от-
борите на Шабла и Белослав за-
вършиха с равен брой мач-точ-
ки, но по втори показател ние 
ги изпреварихме – съответно с 
15 ½ срещу 13 ½  точки и заехме 
първото място. Беше ни връче-
на прекрасно изработена купа.

По нататък в отборното под-
реждане се наредиха Тервел, 
Дуранкулак, Кардам и втория 
отбор на Белослав.

В генералното класиране 
заслужено за сезон 2017/18 го-
дина първи се класира отборът 
на Белослав със 7 наказателни 
точки, следван от нашия отбор 
със 12 наказателни точки. Тре-
ти се наредиха тервелци със 17, 
следвани от Дуранкулак с 19 и 
Кардам с 20 наказателни точки.

Нашият отбор беше под-
реден по дъски, както следва: 
Георги Доцин, Деян Димитров, 
Павлин Гочев и Цветомир Ди-
митров.

Радващ факт е, че през този 
сезон в петте турнира взеха 
участие общо 46 шахматисти, 
повече от предходните сезо-
ни. Освен това диапазона във 
възрастта беше много голям  - 
най-младия участник на 15, а 
най-възрастния  - на 82 години. 
Всички тези хора са любители 
и с нетърпение очакват всеки 
следващ турнир.

Припомням, че веригата е 
замислена и осъществена от 
нашия клуб през 2009 година 
и доказа смисъла на своето съ-
ществуване.

Миналата седмица приклю-
чи и общинското първенство 
за любители.

Участие взеха шахматисти 
от Горун, Дуранкулак и Шабла. 
Победител, без загубена пар-
тия стана 70-годишният Георги 
Доцин от с.Горун, взел най-до-
брото от школата в гр.Дупница, 
където е роден, както и от ве-
ликата съветска школа, където 
е завършил висшето си образо-
вание. Второ и трето място си 
поделиха съответно двама мла-
ди мъже от село Дуранкулак – 
Живко Бойваленков и д-р Диан 
Ангелов.

Христо Жечев

ШАХМАТ ЗА ЛЮБИТЕЛИ

По малко от 24 часа след 
изявите им на родна сцена на 
турнира „Коста Василев“, двама 
от най-малките състезатели на 
СКЛА „Нефтяник 2014“ Ша-
бла взеха участие и 
на лекоатлетически 
турнир, проведен 
във Варна. На тради-
ционния за морската 
ни столица „Ден на 
спринта“ треньорът 
Веселин Василев за-
веде седемгодишния 
Калоян Ялнъзов и с 
година по-голямата 
Жени Чобанова. На 
60 м. гладко бягане, 
Жени се нареди пета 
от 11 състезатели. 

След златото и 
среброто си в Ша-
бла, високият 128см. 
Коко (нисичкият 
му ръст се вижда и 
от снимките, които 
сме публикували в 
миналия и в този си 
брой) отново се качи 
на почетната стълбица – втори 
на 60 м., в конкуренцията на 12 
свои връстници. Постижение-
то му бе 10,47 с. – с две десети 
от секундата по-слабо от шам-
пионското му на турнира Коста 
Василев“, което е нормално, с 
оглед на двата последователни 
дни в състезателна обстановка. 

Даже няма да е пресилено да 
определим този двудневен ма-
ратон с благороден блясък на 
първокласника Коко Ялнъзов 
като геройство!

Ние, в редакцията на „Из-
грев“ пожелаваме на Калоян 
Ялнъзов с  изкачването на 
най-високите  места на стъл-
бичката на успеха да насти-
гне и задмине по ръст своите 
връстници! Всъщност той вече 
го прави…

Йордан Енев 

КОКО ЯЛНЪЗОВ – С 
МЕДАЛ И ВЪВ ВАРНА 

Калоян Ялнъзов до своя треньор
Денят на Земята – 22 април, 

за поредна година ни обедини 
около идеята за опазване на 
околната среда и съхраняване 
на биоразнообразието на пла-
нетата Земя. За първи път той се 
чества официално на 22 април 
1970 г. в САЩ и Канада, а Бъл-
гария е една от първите страни, 
присъединили се към междуна-
родното му отбелязване.

НЧ „Дружба 1898” органи-
зира модно дефиле с тоалети от 
отпадъчни материали, предста-
вящи майката Земя, енергията 
на водата и настроенията на че-
тирите сезона. Tорбички и чу-
вали бяха основата на модната 
колекция, декорирана с цветна 
хартия. Дефилето премина под 
звуците на песента „За децата 

по Земята най е хубаво, когато 
има светлина”. Демонстрация на 
екологичен дух се осъществи и 
чрез рецитиране на стихотворе-
ние, чийто текст ни призова:
„Помислете Вие за Земята
и заживейте ръка за ръка с чис-
тотата…”.

Посланието, което се надя-
ваме да достигне до всички Вас 
е да мислим и живеем приро-
досъобразно, да пазим околната 
среда чиста и да рециклираме 
ненужните материали и вещи.

Нека припомним, че малко 
по-рано през годината темата на 
първата анкета на репортерите 
от „Дуранкулак ТВ” бе именно 
„Какви мерки предприемате за 
опазване на околната среда?”.

Николинка Георгиева

МОДНО ДЕФИЛЕ ЗА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА

В изпълнение на Заповед 
№ РД-04-148/ 26.04.2018 г. на 
кмета на община Шабла и раз-
пореждане № 152/ 2018 г. от 
Районна прокуратура – Кава-
рна, комисия от представите-
ли на община Шабла, Районно 
управление – Шабла към ОД 
на МВР – Добрич и кметове/ 
кметски наместници по на-
селени места, ще извършва 
проверки за наличието на из-
лезли от употреба моторни 
превозни средства (ИУМПС), 
върху имоти държавна или 
общинска собственост (улици, 
площади и други територии за 
обществено ползване), в цяла-
та община. При констатиране 
на такива, собствениците им 
ще бъдат предупреждавани, 

чрез залепване на предписание 
върху автомобила, в 14-дневен 
срок да го преместят в имот 
частна собственост или да го 
предадат на оторизирани за 
целта лица. Преместването на 
МПС на друго място, общин-
ска или държавна собственост, 
не спира изпълнението на да-
деното предписание. При не-
спазване на предписания срок, 
МПС ще бъде принудително 
преместено върху площадка 
на лицензиран оператор в гр. 
Добрич и след още 14 дни, ако 
не бъде потърсено, ще се прис-
тъпи към разкомплектоването 
му, а на собственика ще бъде 
съставен акт за установяване 
на административно наруше-
ние.

НА ВНИМАНИЕТО 
НА СОБСТВЕНИЦИТЕ  
НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ  
УПОТРЕБА МПС

На 15 април 2018г. завърши 
Младежката академия за граж-
дански права в гр. София - още 
едно незабравимо преживява-
не, което ще остане завинаги 
в моите спомени! Обучението 
беше организирано от Нацио-
нална младежка карта в парт-
ньорство с Младежкия съвет 
към Американското посолство, 
като имаше за цел да подкрепи 
развитието на компетенциите 
на младите хора между 16 и 26 
години на локално и национал-
но ниво, за да укрепи активно-
то гражданско участие, разви-
тието на гражданско общество 
и да създаде мрежа от алумни 
на Академията.

Академията се състоеше от 3 
модула и заедно със останалите 
участници, три последовател-
ни уикенда се събирахме в со-
циалния обучителен център A 
Hub. Бях очарован от топлото 
посрещане на организаторите 
и срещнах наистина страхотни 
хора, с които прекарах остана-
лите модули.

По време на първия модул 
ни запознаха с целите и зада-
чите на Академията и се състоя 
презентация на тема „Основ-
ните права на човека в Бъл-
гарската конституция“, знания, 
които смятам, че всеки един 
уважаващ се българин тряб-

ва да притежава. Веднага след 
това разгледахме разделението 
на властите и работихме въхру 
поставени казуси. Симулирах-
ме приемането на закон и про-
следихме пътя на един законо-
проект до превръщането му в 
закон, позовавайки се на Кон-
ституцията на България. Този 
модул завърши с разяснение на 
политическите права и поли-
тическо включване, както и ре-
флексия, целяща обобщаването 
на наученото до момента.

През следващия етап от обу-
чението научихме за ролята на 
медиите в обществото и етич-
ния кодекс, на който се позо-
вават. Осъзнах, че това е цен-
ност, която се е родила много 
отдавна и е останала актуална 
и до днес. За съжаление мно-
го съвременни медии, дори и 
тези, на които сме свикнали да 
имаме доверие, се оказва, че не 
винаги се придържат към етич-
ния кодекс. За целите на обуче-
нието работихме върху реален 
материал на информационен 
източник, в който трябваше 
да проследим дали авторът е 
спазил правилата от етичния 
кодекс. Тук застъпихме темата 
и за т.н нови медии – Facebook, 
Twitter и др. социални мрежи и 
стигнахме до извода, че много 
често човек не прочита стати-

ята, а самото заглавие играе 
ролята на ориентир, което не е 
правилно. Завършихме модула 
с една много интересна тема за 
„Комуникационните права и 
управление на информацията“!

В последната фаза на обу-
чението имахме презентация 
и дискусия на тема „Младежко 
лидерство“. Подобрявайки на-
шите лидерски умения и раз-
бирайки повече за активното 
гражданско участие, осъзнах 
колко голямо влияние имаме 
ние и до каква степен носим от-
говорност за събитията, случ-
ващи се около нас. Говорихме за 
социалното предприемачество 
и дори се включихме в соци-
ално предприятие от мрежа 
хлебни къщи, където с общи 
усилия направихме прекрасен 
хляб, осъзнавайки, че всяка 
една съставка в него е важна 
частица, без която финалния 
успех е труднодостижим. Така 
е и в живота. Третият модул 
завърши с темата „Младежко 
включване, младежко участие и 
рефлексия“. Получихме серти-
фикати за придобитите знания 
и умения!

В процеса на работа стана 
ясно, че голяма част от хората, 
с които общувах, асоциират 
Шабла с прекрасния морски 
плаж. Много от тях ни посе-

щават всяко лято. Попитах ги 
какво е мнението им за града, 
какво им харесва, какво не им 
харесва и има ли нещо, което 
трябва да се подобри според 
тях. Възстановяване на бун-
галата на Къмпинг Шабла; не-
ясна ориентация на непознат 
в града, поради недостатъчно 
указателни табели; липса на 
информационен туристически 
център, даващ информация са 
само част от нещата, които гос-
тите посещаващи Шабла искат 
да се промени. Но не могат да 
отрекат прекрасното разполо-
жение, чистотата, спокойстви-
ето, тишината и енергията, с 
която ги зарежда града.

Благодаря на всички учас-
тници, организатори и лектори, 
които направиха моето прежи-
вяване наистина незабравимо. 
Никога няма да забравя хората, 
с които прекарвах дългите ве-
чери и безкрайните разходки в 
София. Никога няма да забра-
вя най-добрите ни моменти, 
докато бяхме заедно. Срещнах 
участници на различна възраст, 
от различни градове, с различни 
интереси, но това, което обеди-
няваше всички, беше желанието 
за бъдещо развитие! За мен това 
е представата за истинските и 
стойностни хора в този живот!

Живко Дафов

ДВАНАДЕСЕТОКЛАСНИК ОТ Су „АСЕН ЗЛАТАРОВ“ –ШАБЛА 
уЧАСТВА В МЛАДЕЖКАТА АКАДЕМИЯ ЗА ГРАЖДАНСКИ ПРАВА 

Участниците в Младежката академия, Живко Дафов – вторият 
от дясно на ляво …месиха и хляб


