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„Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си.“
Галилео Галилей

Мисъл на броя

ПРЕГЛЕДИ
ПрИ Д-р НИКОЛА зЛАтЕв

кардиолог
30 май (сряда), 13:00 часа - Шабла

ДРАМАТИ-
ЧЕН ТЕАТЪР 

„СТОЯН 
БЪЧВАРОВ“ – 

ВАРНА
Представя 

„Бащи, лъжи и 
още нещо“ 

комедия 
от Рей Куни

На 31 май 2018 година от 
18.30 часа в салона на НЧ 
„Зора 1894“ град Шабла

Цена на билет: 
4.00 лв.

оФерта

заработи гостилница „Последен грош“ 
в с. Езерец. 

ЗавеДението ПреДЛаГа 
добруджанска кухня – супи,

готвени ястия, барбекю, десерти. 
работим и по заявка на клиента.

Предлагаме 30% отстъпка през месеците май и юни 
във времевата рамка 18 -20 часа всеки ден !  

работно време от 8:00 до 20:00
телефон за връзка 0895/537-686

ПроГраМа
зА тЪрЖЕСтвЕНО ЧЕСтвАНЕ НА 118 ГОДИНИ От

ДурАНКуЛАШКИЯ БуНт 1 ЮНИ 2018 Г.
9.00 ч. – Митинг на паметната плоча в гр. Шабла
10.00 ч. – Панихида с поклонение на паметника на Грекова могила
11.00 ч. – Възпоменателен митинг на Паметника на въстаналия 

селянин в центъра на с. Дуранкулак
19.00 ч. – Тържествен концерт
21.30 ч. – Закриване на тържествата. Заря

Покана
Кметство село Тюленово 

и нЧ „Изгрев-1936“ 

ВИ КаняТ на 
ПраЗнИКа на 

СелоТо
на 31 май 2018 година 

от 11.00 часа на площад 
„Морски“

За желаещите от град 
Шабла ще има осигурен 
транспорт в 10.40 часа 
от спирката до читали-

щето.
Заповядайте!

на 2 юни 2018 г. от 11.00 ч.
В хотелски комплекс „Яница” с. Крапец, община Шабла

се открива
Фестивал  за шлагерна и стара градска песен

”П о д а р и   м и  м о р е”   
Организатори на фестивала са Община Шабла, Община Гене-
рал Тошево, НЧ ”Светлина 1941” гр. Генерал Тошево,  НЧ ”Зора 
1894”  гр. Шабла, НЧ ”Отец Паисий 1897” с. Спасово и Хотелски 
комплекс „Яница” с. Крапец.
 Целта на фестивала е да популяризира и съхранява традици-
ите на българската шлагерна и стара градска песен, което ще 
допринесе за създаване на приемственост между поколенията 
изпълнители.
По регламент във фестивала могат да участват само самодейни 
колективи, вокални групи, дуети и индивидуални изпълнители 
към народни читалища, организации и творчески клубове, без 
възрастови ограничения.
Фестивалът има конкурсен характер и награден фонд.
Изпълненията ще бъдат оценявани от тричленно жури.
Ще бъдат присъдени с І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та награди за групи, дуети 
и индивидуални изпълнители, награда на публиката, награда 
„Откритие на фестивала” и Специална награда на Комплекс 
„Яница” с. Крапец.
Всички участници ще получат Диплом и грамота за участие във 
фестивала. 

В изпълнение на Решение 
№ 211/31.05.1993 г. на Минис-
терския съвет на Република 
България, 2-ри юни е обявен 
за ден на Ботев и на загина-
лите за свободата, чиято па-
мет се почита с вой на сирени. 
В тази връзка на 2-ри юни на 
територията на населените мес-
та в община Шабла, в продъл-

жение на 2 минути - от 12:00 до 
12:02 часа, ще се проведе трени-
ровка с реално задействане на 
сиренната система със сигнал 
„Въздушна опасност“. 

Приканва се населението,  
по време на воя на сирените, да 
остане в покой и с едноминутно 
мълчание да се почете паметта 
на загиналите за свободата.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБШИНСКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ - ШАБЛА

При кмета…

Последното отброяване…

На 24 май изпратихме офи-
циално абитуриентите от ви-
пуск 2018 година или XXXIX 
випуск на шабленското учили-
ще.

Зрелостниците и техният 
класен ръководител Дарина Да-
видова тръгнаха от Зеления об-
разователен център, предвож-
дани от мажоретките към ОДК 
– Шабла с ръководител Надя 
Иванова. Те бяха посрещнати 
в центъра на града от своите 
родители и близки, под звуците 
на  Градския духов оркестър. 

Пред сградата на Общината 
ги посрещна заместник-кметът 
Цветелин Йорданов, след което 
абитуриентите се отправиха за 
кратка визита при кмета Ма-
риян Жечев. Градоначалникът 
ги увери, че в негово лице те 
винаги ще намерят приятеля, 
от когото имат нужда и че в 
Шабла всички ще ги чакат и по-
срещнат като по-отговорни и 
образовани млади хора.

Най-смелите изпробваха 

удобството на кметския стол 
и може би тайно си пожелаха 
един ден това да стане тяхното 
работно място. 

От името на абитуриенти-
те, Дарина Давидова подари на 
Кмета на Общината икона на 
св.Харалампий.

 Навън зрелостниците по-
лучиха много поздравления, 

цветя и още мили думи. От 
името на родителите те чуха 
загрижените майчински съ-

вети на Людмила Миркова. В 
отговор на това, дванадесето-
класникът Живко Дафов по-
жела на своите съученици сме-
ло да мечтаят, да бъдат горди и 
отговорни и да се реализират 
високо в живота.

Специален музикален поз-
драв отправи шабленската гру-
па „Фара бенд“. За доброто на-
строение на присъстващите се 
погрижиха и децата от детски 
танцов състав „Бърборино“.

След това абитуриенти-
те пуснаха в небето балони и 
така дадоха знак за усещането 
за свобода, необятно бъдеще и 
пориви, които носи младостта, 
и с надеждата, че всички техни 
мечти ще се реализират.

Изгрев

ОФИЦИАЛНО ИзПрАтИхМЕ АБИтурИЕНтИтЕ НА ШАБЛА

По пътя…
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 25 май 2018 година 

се навършиха
6 месеца

от смъртта на 

ГеорГи Стоянов янакиев
Колко много от нас

си отиде с теб.
Колко много от теб

остана в нас.
Помним, обичаме, скърбим!

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

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

телефон: 0884 52 50 80

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

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

ПрОдАВАМ ПчЕлИ
Преференция за начинаещ.

телефон: 0988 88 17 46

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
рАзСАД НЕМСКА  

МАСЛОДАйНА ЛАйКА
тЕЛ. зА КОНтАКт - 0877/12-71-90, КИрИЛОвА

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

отдаваМ Под наеМ
Магазин за хранителни стоки – ново оборудване и изрядна 

документация, включително санитарно разрешително и 
лиценз за продажба на тютюневи изделия.

Магазинът се намира в СО „Кария“ (на Фара Шабла)
телефон за контакт: 0888/760-286

ПреДЛаГаМ
 Сено бали

Фуражомелка чукова с вграден кош
тел. 0988/74-00-40

Продавам млечен чесън
телефон: 0876 786 152, 

Панчо Паскалев, село Пролез

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

телефон за контакт: 0888/ 85-29-54

ПРЕДЛАГАМ СТАРИ
ПЧЕЛНИ КОШЕРИ

телефон: 0896 330 296

Продавам поддържан имот:
КЪщА в ГрАД ШАБЛА 100 Кв.М., СЛЕД рЕМОНт С ДвОр 

1780 Кв., ЛЯтНА КухНЯ, ЛОзЕ, ОвОШКИ, ЦвЕтЯ.

 телефон: 0899 409 379, сем.спасови

ПРОДАВАМ ПОЧТИ НОВИ:

Телефон:0899 409 379, сем.Спасови

Търся механизаТор - ТракТорисТ
в селското стопанство - зърно производство  

за целогодишна работа с трудов договор! 

телефон за връзка: 0887 615 443

На 17 май се навършиха 74 
години от гибелта на съвет-
ските летци на морския бряг 
край Шабла. Като ранени пти-
ци със стихията на  морето се 
борят четирима съветски  ле-
тци, чийто самолети са уда-
рени при въздушен бой. Но 
в битката побеждава морето. 
Телата им са изхвърлени на 
брега, където добри хора ги 
намират и погребват. Тук зави-
наги остават: Капитан Меиев 
Владимир Николаевич – роден 
1908 година в село Зайцево, 
Ленинградска област, Гвардей-
ски старши лейтенант Неверов 
Вячеслав Леонидович – роден 
1917 година в станция Лабин-
ская, Краснодарска област, 
Старши сержант Воронин Ми-
хаил Александрович – роден 
1913 година в село Васютино, 
Ярославска област  и   Младши 
сержант Автономов Николай 
Александрович –роден 1922 го-
дина в село Скуратово, Тулска 
област. 

По повод на 74 годишни-
ната от гибелта им на 19 Май 
2018 година, да присъстват на 
възпоминателното тържество, 
организирано от ръководство-
то на  Съюза на офицерите и 
сержантите от запаса и резер-
ва  от град Шабла,  бяха дошли: 
представители на Съюза на 
офицерите и сержантите от за-
паса и резерва  от град  Ветово 
- Русенска област, от град Бал-
чик и град  Шабла, представи-
телна група от студенти и техни 
преподаватели от Московския 
държавен областен универси-

тет от Русия, руски семейства  
живеещи в областите Добрич 
и Варна, представители на Ака-
демичен клуб „Русофили” от 
град Русе, ученици от СУ „Асен 
Златаров” от град Шабла, граж-
дани и гости на град Шабла и 
общината.

Заупокойна панахида в па-
мет на загиналите летци  от-
служи отец Павел Максимов 
свещеник от православен храм  
„Свети  Хараламбий” в град 
Шабла.

С едноминутно мълчание и 
сведени глави бе почетена па-
метта на загиналите, а в знак 
на признателност паметника 
бе отрупан с венци и цветя от 
присъстващите на мероприя-
тието.

В краткото си слово Предсе-
дателят на Общинското ръко-
водство на Съюза на офицерите 
и сержантите от запаса и резер-
ва  от град Шабла майор от за-
паса Емил Тодоров  припомни 
за подвига на тези млади хора 

загинали за нашата свобода и 
заяви твърдата  си позиция, че 
героите не бива да бъдат забра-
вяни.

Изказвания бяха направени 
и от: полковник от запаса Ве-
лико Пенчев представител на 
СОСЗР от град  Ветово, полко-
вник от запаса Иван Апостолов 
– от името на  запасните офи-
цери – летци от град Балчик, 
Алексей Алексеевич  - руски 
граждани  живеещ в гр. Шабла, 
Владимир Карпунин - предсе-
дател на руски клуб община 
Аврен, област Варна, Любомир 
Иванов – представител на Ака-
демичен клуб „Русофили” от 
град Русе, проф. Евгений Яро-
вой – преподавател  в Москов-
ския държавен областен уни-
верситет и директора на музей 
„Руска водка” в гр. Каварна – 
Игор Раскевич.

Особено впечатление на-
прави изказването на проф. 
Евгений Яровой – декан на ис-
торическия факултет в МГОУ в 

Русия, който със сълзи на очи 
заяви, че като син на летец, пре-
минал  по целия път на Втората 
световна война оценява високо 
това, което се прави, за да бъде 
съхранена историческата па-
мет, че всичко това трябва да се 
отразява в печатни издания и 
телевизионни предавания.

С много аплодисменти бяха 
съпроводени изпълненията 
на: група ученици от СУ „Асен 
Златаров” от град Шабла с ръ-
ководител Светлана Аникеева 
–преподавател по руски език, 
дамски клуб към СОСЗР от 
град Ветово,  Йорданка Апос-
толова от град Балчик, Ирена 
Айсова и певческа група „Па-
триот” при СОСЗР. Звучаха  
популярни патриотични песни 
и стихотворения  на руски и 
български език.

В приветствието си д-р 
Йорданка Стоева – Председа-
тел на Общински съвет Шабла 
благодари на всички, които са 
дошли  на морския бряг пред 
издигнатия паметник, за да по-
четат  подобаващо паметта на 
героите и да заявят, че искат да 
живеят в един мирен свят. По 
възрастните да предават щафе-
тата на по-младите,които нико-
га не трябва да забравят, че има 
празници със „сълзи на очи”, 
какъвто бе днешния.

Възпоменателното търже-
ство завърши с хвърляне на 
венци в морето в знак на пре-
клонение към всички загина-
ли – моряци, подводничари и 
летци.  

СОСзр - Шабла

ПОЧЕтОхМЕ ПАМЕттА НА зАГИНАЛИтЕ 
СЪвЕтСКИ ЛЕтЦИ КрАй ШАБЛА

Д-р Стоева и Емил Тодоров с венец към морето

След сигнал до нашата ре-
дакция, относно новината за 
конфискувания калкан, потър-
сихме доказателствен материал 
на място.

На 29 май 2018 година, 

потребителите на Домашен 
социален патронаж  (ДСП) 
- Шабла и на филиала в село 
Ваклино получиха специално 
обедно меню, включващо ри-
бена чорба и пържен калкан с 

гарнитура.
Дарението е направено от 

Изпълнителната агенция „Ри-
барство и аквакултури”.Оттам 
съобщават, че на 23 май в Гра-
нична полиция - Каварна, е по-
даден сигнал за незаконен улов 
на калкан.

След извършена съвмест-
на проверка със служители 

на ИАРА Добрич, в гориста 
местност в близост до брега, 
около лодкостоянка с. Дуран-
кулак са открити два чувала 
с незаконен улов на калкан. 
Нарушителите не са устано-
вени. Съставен е констативен 
протокол срещу неизвестен 
нарушител.

Изгрев

СПЕЦИАЛНО ОБЕДНО МЕНЮ зА ПОтрЕБИтЕЛИтЕ НА ДСП

В Социалния патронаж приготвят рибата

Калкан и за баба Чанка

-резачка бензинова;
-косачка бензинова;

-нова ръчна количка;
- нов градински душ.
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Посрещане на училищното знаме, песента „Слава Вам“ в изпъл-
нение на ученици от 4 клас

Едно от изпълненията на мажоретките

Част от празничната програма в ОУ „Св. Климент Охридски“

Публиката тръпне в очакване

„Майските празници“ в ду-
ранкулашкото училище про-
дължиха и през изминалите 
седмици. На 14 май се състоя 
срещата „Словото е светлина“  
с двамата свещеници Атанасий 
и Павел. Те разказаха на учени-
ците как е създадена азбуката, 
как църквата чества празника  
на светите братя Кирил и Мето-
дий, обясниха въвеждането на 
Григорианския календар и дру-
ги интересни факти за словото 
и религията. Изключително 
интересно премина на 16 май 
и срещата с илюстраторката 
Мая Бочева, в която учениците 
участваха активно и направи-
ха впечатление на гостенката 
със своите познания, съобра-
зителност и любознателност. 
Най-емоционален беше спорт-
ният празник на 22 май, включ-
ващ  4 лекоатлетически дисци-
плини и една щафетна игра, в 
която участваха почти всички 
ученици. Победителите във 
всяка дисциплина получиха 
награди. Събралите най-много 
точки станаха носители на при-

за „Най-добър физкултурник“ 
- при момчета Пею Анатолиев I 
клас, а при момичетата – Женя 
Петрова IV клас.

Кулминацията на празници-
те беше училищното тържество 
под наслов „Родна реч омайна, 
сладка“ на 24 май – Деня на 
българската просвета и култу-
ра и на славянската писменост. 
Песента „Върви, народе възро-
дени“ събра в училищния двор 
учители, настоящи и бивши 
ученици, техните родители, 
читалищни дейци, общест-
веници. Гости на училищния 
празник бяха М. Жечев - кмет 
на община Шабла, Ц. Йорданов 
- заместник кмет на общината, 
В. Йорданов - кмет на с. Дуран-
кулак , Ж. Спасов - общински 
съветник. Тържеството за-
почна с посрещане на знамето 
на училището и изпълнение 
на училищния химн. Следва-
ха стихове, песни, драматиза-
ции на приказки и интересни 
случки от училищния живот. 
Участниците в театрална шко-
ла „Арлекин“ по проект „Равни 

възможности за нашите деца 
чрез партньорство и образо-
вание в мултикултурна среда“ 
с ръководител Иванка Захова 
представиха „Приказка от бър-
каници“, „Когато дядо ходи на 
училище“ и „Мързелан и Мър-
зеланка“. В своето поздравител-
но слово директорът на учи-
лището Маргарита Тодорова 
отбеляза, че 24 май е най-бъл-
гарския празник, най-яркия 
израз на национална идентич-
ност, празник, свързващ дос-
тойнството, традицията и ду-
ховността. 

В края на тържеството тя 
награди ученици, класирани на 
призови места на състезания и 
конкурси през учебната 2017-
2018 година. Похвали четвър-
токласниците с постигнатия 
успех много добър 5,35 на на-
ционалното външно оценява-
не. Обяви, че старши учителят 
Иванка Захова е сред номини-
раните да получат почетното 
отличие „Неофит Рилски“ на 
МОН. Кметът на общината М. 
Жечев и кметът на с. Дуранку-

лак поздравиха учителите, уче-
ниците и всички присъстващи 
с празника, който завърши с 
кръшно българско хоро.

На 24 май и в СУ „Асен 
Златаров“ - Шабла се проведе 
празничен концерт в прослава 
делото на братята Кирил и Ме-
тодий. Пред техните портрети 
учениците рецитираха стихове, 
пяха песни и танцуваха. Въз-
питаниците от начален курс на 
обучение разказаха чрез музи-
кално-поетични композиции 
за най-българския ден, като не 
забравиха да благодарят с цвете 
и на своите учители.

Директорът на училището 
Петранка Валентинова при-
ветства учениците със светлия 
празник и каза в словото си, че 
всеки от нас е длъжен да опази 
славянската писменост, защото 
няма по-красиво от високия 
дух и жаждата за знание.  

Гост на златаровци беше 
кметът на община Шабла Ма-
риян Жечев, родители.

Изгрев

в ДЕНЯ НА НАй-СвЕтЛИЯ БЪЛГАрСКИ ПрАзНИК

На  24 май 2018г., жители и 
гости на с.Крапец , отбелязаха  
150 години от построяването на 
Църковния  храм „Св.Св. Кирил 
и Методиий“, с молебен, разда-

ване на празничен оброк и осве-
щаване на  чисто новата камба-
на. Църковния хор от гр. Шабла 
изпяха химна „Върви народе 
възродени“, с неговия първона-

чален (оригинален) текст. 
Мариян Жечев- кмет на Об-

щина Шабла, поздрави с праз-

ника присъстващите и дари 
икона за храма.

Мария Дончева

150 ГОДИНИ ЦЪРКОВЕН ХРАМ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, С.КРАПЕЦ

Новата камбана

Жители и гости на селото пред храма

ПОЕтИЧЕН КЪт

ПИСМЕНА
Мастило като чер сатен
облича звуците ни сладки, 
да се запазят нощ и ден
в буквари, книги и тетрадки.

Ченгелчета, лулички, букви
в редици стройни по листà
като цветчета се разпукват,
да пръскат мъдрост по света.

И трийсет букви стигат само,
за да изпишат думи святи:
родина, хляб, любов и мама, 
дете, огнище, мир, приятел.

И днес е горд народът ни,
преборил хладни умове,
че с меч кове история
и с писменост от векове.

Ивелина радионова
„България навеки“

СЪДЪРЛАНД  ГЛОБЪЛ  
СЪРВИСИЗ  БЪЛГАРИЯ ЕООД 
подари детска литература на 
библиотеката при НЧ „Зора 
1894“ - град Шабла.

Sutherland е международна 
компания за трансформация 
на бизнес процеси, обслуж-
ваща клиенти във всички ос-
новни индустрии. В България 

има разкрити офиси в София, 
Бургас и Варна и предлага об-
служване на клиенти, на повече 
от 16 европейски езици. В наве-
черието на 24 май компанията 
направи дарение на две чита-
лищни библиотеки - във Варна 
и в Шабла.

Димитрина Стефанова
библиотекар

ДАРЕНИЕ ЗА БИБЛИОТЕКАТА ПРИ 
НЧ „ЗОРА 1894“ - ГРАД ШАБЛА

На 24 май село Горун отбе-
лязва своя празник. На този 
ден от жители и гости се съби-
рат на общоселско увеселение.

Изказвам дълбока благодар-
ност на гостите  от село Дуран-
кулак, на участниците от група 
„Росна китка“ с ръководител 
Невелина Николова за страхот-
ното представяне. Всички вие 
пяхте и играхте за доброто на-
строение на жителите и гостите 

на село Горун. Отправям благо-
дарност към кмета на община 
Шабла Мариян Жечев, на него-
вия заместник Цветелин Йор-
данови на ПП ГЕРБ  с председа-
тел Живко Спасов за уредбата 
която подариха на селото ни.

Всички бъдете все така ус-
михнати, жизнерадостни и 
здрави.

Светла Колева, 
кметски наместник

СЪБОР В СЕЛО ГОРУН

Присъстващите на празника

И з м и н а л и я т 
от теб 80-годишен 
житейски път е на-
ситен с много пре-
одолени трудности, 
но и с много неза-
бравими мигове. 
Изпитала големите 
човешки радости - 
да създадеш семей-
ство, да отгледаш и 
възпиташ свидни 
рожби и още по-
свидни внуци. Уди-
вляваме се на тази 
родителска душев-
ност, от където се 
плискат чисти изво-
ри от нежност, лю-
бов и всеотдайност.

Желаем ти от 
сърце здраве, дъл-
голетие, да бъдеш все така 
добрасърдечна, отзивчива - 
гордост и подкрепа за своето 
семейство и пример за младите 

хора.
Честит 80-годишен юбилей!

Невена Огнева, 
читалищен секретар

СКЪПА БАБО ЙОВКЕ,
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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.

Кралят на българската поп 
музика Дичо ще се качи на ша-
бленската сцена за едно неверо-
ятно шоу. Ще чуем най-големите 
му хитове и други изненади, за 
които изпълнителят е винаги го-
тов. Началото е в 19:30 часа, Град-
ския парк на 2 юни 2018 година.

Като се спомене името Дичо, 

все още често се добавя „от D2”, 
макар че Дичо Христов отдавна 
даде старт на соловата си карие-
ра с песента с показателното за-
главие „Нямам шеф“. През годи-
ните премина от метъла през поп 
музиката и хип хопа, но хитовете 
му с Д2 и досега се въртят по ра-
диата и в клубовете.

ПРАЗНИК НА ШАБЛА

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

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

ПОКАНА

Уважаеми туристически предприемачи, 
хотелиери и ресторантьори,

Каним Ви на среща на туристическия бранш, 
която ще се проведе на 07.06.2018 година 

(четвъртък) от 14:00 ч. в сградата на Зелен 
образователен център, гр. Шабла.

Целта на срещата е да обсъдим възможностите за взаимо-
действие помежду си при разработването на района на община 
Шабла като атрактивна туристическа дестинация.

Срещата ще премине при следния дневен ред:
Зелен образователен център с предложения за съвместно раз-

работване на Стратегия за развиване на община Шабла като ат-
рактивна туристическа дестинация.

Зониране на дестинацията и очертаване на нейните силни и 
слаби черти, възможности и заплахи.

Роли и предложения за подобряване на наличния ресурс с цел 
повишаване качеството на предоставяните услуги.

Други.
Надяваме се на Вашата активност и предложения.

С уважение,
Даниела тодорова

ръководител зелен образователен център, гр. Шабла

Комисия по бюджет, финан-
си и данъчна политика

Докладна записка относно  
актуализация на бюджета на об-
щина Шабла.

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

2. Докладна записка относно  
прекратяване на съсобственост 
между община Шабла и физи-
чески лица, чрез извършване на 
доброволна делба;

3. Докладна записка  относно  
прекратяване на съсобственост, 
чрез продажба частта на общи-
ната;

4. Докладна записка  относно  
прекратяване на съсобственост, 
чрез продажба частта на общи-
ната;

5. Докладна записка  относно  
продажба на земя – частна об-
щинска собственост на собстве-
ника на законно построена вър-

ху нея сграда;
6. Докладна записка  относно  

отдаване под наем на земеделска 
земя за 2 години;

7. Докладна записка  относно  
отдаване под наем на земеделска 
земя за 1 година.

 Комисия по устройство на 
територията, благоустрояване, 
законност, обществен ред и еко-
логия

8. Докладна записка  относно 
отчет за изпълнение   на Про-
грамата за овладяване попула-
цията на безстопанствените ку-
чета на територията на община 
Шабла за 2017 година;

9. Докладна записка  относно 
отчет на  кметовете и кметски-
те наместници за изпълнените 
дейности по третиране на отпа-
дъците и поддържане чистотата 
на територията на кметствата;

10. Докладна записка  относ-
но  участие на община Шабла и 
подписване на Споразумение 

за партньорство с Интегрира-
но проектно предложение по 
процедура «Социално-иконо-
мическа интеграция на уязвими 
групи. Интегрирани мерки за 
подобряване достъпа до обра-
зование» - Компонент 1 по ОП 
«Наука, образование за инте-
лигентен растеж 2014-2020 г.» 
и ОП «Развитие на човешките 
ресурси» 2014 – 2020 г.

11. Докладна записка  относ-
но  Кандидатстване на община 
Шабла с проектно предложение 
„Закриване и рекултивация на 
съществуващо общинско депо 
за битови отпадъци, общ. Ша-
бла“ за отпускане на безвъз-
мездна финансова помощ от 
Предприятие за управление на 
дейностите по опазване на окол-
ната среда (ПУДООС); 

12. Докладна записка  относ-
но  определяне на представител 
на община Шабла в общото съ-
брание на „ШАБЛА ГОЛФ“ АД, 

ЕИК: 124712625;
13. Докладна записка  относ-

но  определяне на представител 
на община Шабла в общото съ-
брание на „ШАБЛА МАРИНА“ 
АД, ЕИК: 200831032;

14. Докладна записка  от-
носно определяне на пред-
ставител на община Шабла в 
общото събрание на „ШАБЛА 
ГОЛФ-ВАКЛИНО“ АД, ЕИК: 
200830717. 

Комисия по образование, 
култура, спорт, здравеопазване, 
социална политика и вероизпо-
ведания

15. Докладна записка относ-
но информация за функциони-
рането на Център за социална 
рехабилитация и интеграция, 
гр.Шабла през 2017 година;

16. Докладна записка относ-
но информация за функциони-
рането на Център за обществена 
подкрепа през 2017 година.

 17. Други. 

ДНЕвЕН рЕД
на заседание   на Общински съвет – Шабла, което ще се проведе  на    30.05.2018 г.  (сряда) 

от 13.30  часа в залата на Общински съвет 

Правителството утвърди 
Националната здравна карта 
на България. Чрез нея се опре-
делят и планират на територи-
ален принцип потребностите 
на населението от достъпна из-
вънболнична и болнична меди-
цинска помощ и се осъществява 
националната здравна полити-
ка.

Основната цел на Нацио-
нална здравна карта е структу-
рата на здравната мрежа да се 
адаптира към потребностите 
на населението, гарантирайки 
на всеки български гражданин 
равнопоставен достъп до здрав-
ни услуги. 

С Картата е определена нуж-
дата от лекари, лекари по ден-
тална медицина и специалистите 
от професионално направление 
„Здравни грижи“ в извънб-
олничната медицинска помощ. 
Определени са също потребно-
стите от легла за болнично лече-
ние, медицинските дейности по 
видове и нива на компетентност 
за всички области, както и необ-
ходимите високотехнологична 
медицинска апаратура и високо-
технологични методи за диагно-
стика и лечение.

Елемент на Националната 
здравна карта е и Картата на 
системата за спешна медицин-

ска помощ, съдържаща броя, 
местоположението и районите 
на обслужване на структурите 
за спешна помощ. При опреде-
ляне на районите на обслужване 
на филиалите за спешна меди-
цинска помощ е взето предвид 
възможно най-краткото време 
за достъп до и от съответното 
населено място, без оглед адми-
нистративното деление на обла-
стите.

В областите, в които броят 
на болничните легла надвишава 
потребностите на населението, 
Националната здравноосигури-
телна каса ще сключва договори 
с лечебни заведения по критерии 
и по ред, определени с наредба на 
министъра на здравеопазването.

Чрез Националната здравна 
карта се оптимизират механи-
змите за планиране на медицин-
ските дейности и се създават 
условия за справедливо разход-
ване на финансовите средства на 
здравноосигурителната каса, съ-
образно нуждите на национал-
ната система на здравеопазване.

Документът е изготвен с 
участието на широк кръг пред-
ставители на заинтересованите 
страни – здравни институции, 
общини, съсловни и пациент-
ски организации.

МС

ГраФик
За извършване на преглед по изправността на техниката, собственост на агрофирмите, кооперациите и ЧЗС и 

готовността на същата за участие в жътвената кампания в община Шабла за 2018 г.
№ Дата Населено място            Собственици    време Служител

1. 05. 06. Горун ЧЗС       9:00 Инж.
И. Вълчев

Шабла „Шабленски фар“, ЧЗС            10:00
ЕТ „Младен Цветков“                                                                                  
Кооп. „Изток“                            

11:00
11:30

Тюленово ЗКПУ „Приморец“ 13:00
Горичане ПТК „Обединение“ 14:00
Пролез ЗК „Янтар“ 15:00

2. 06. 06. Езерец ЕТ „Кар експорт“ ЧЗС 9:30 Инж.
И. Вълчев

„Българска ябълка“ ЕООД 10:30
Крапец „Кирилови“ ООД, ЧЗС 12:00
Ваклино ЧЗС 13:30
Дуранкулак ЗК „Дуранкулак“, ЧЗС 14:30
Граничар ЗК „Граница“, ЧЗС 15:30

3. 07. 06. Захари Стояново ЗК „Захари Стоянов“, ЧЗС 9:30 Инж.
И. Вълчев

ЕТ „Нава – В. Василев“ 11:00
ЕТ „Агросервиз – А. Илиев“ 13:00

Смин ЧЗС 14:00
Черноморци ЧЗС 15:30

     

УТВЪРДЕНА Е НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНА КАРТА

Предстои поставянето на 
17 броя пластмасови кафяви 
водоустойчиви контейнери за 
биоотпадъци с обем 1.1 куб. м. 
през месец юни в гр. Шабла. В 
контейнерите ще се събират 
единствено биоразградими 
отпадъци, които подлежат на 
преработка чрез компостиране. 

“Биоотпадъци” са биораз-
градими отпадъци от паркове-
те и градините, хранителни и 
кухненски отпадъци от дома-
кинствата, ресторантите, заве-
денията за обществено хранене 
и търговските обекти, както и 
подобни отпадъци от предпри-
ятията на хранително-вкусова-
та промишленост.

Точките на поставянето на 
контейнерите за биоотпадъ-
ци ще са в близост до местата, 

където има вече поставени съ-
дове за битова смет и такива за 
раделно събиране на опаковки 
от хартия, пластмаса, метал и 
стъкло. Обслужването на ка-
фявите контейнери ще става по 
предварително изготвен гра-
фик, който ще се публикува на 
официалната Интернет стра-
ница на община Шабла и във в. 
„Изгрев“.  

Системата за разделно съ-
биране на биоотпадъците се 
въвежда в изпълнение на прие-
тия План за действие в Общин-
ската програма за управление 
на отпадъците и разпоредбите 
на екологичното законодател-
ство. През 2019 година нейният 
обхват ще бъде разширен чрез 
закупуване и поставяне на още 
съдове за биоотпадъци.

ОБщИНА ШАБЛА вЪвЕЖДА 
СИСтЕМА зА рАзДЕЛНО 
СЪБИрАНЕ НА БИООтПАДЪЦИ

На 25 и 26 май в гр. Вър-
шец се проведе 6-то издание 
на Международния фолклорен 
фестивал „Пъстра огърлица”.

В програмата на първия 
фестивален ден участва Танцов 
клуб „Кибела”. Талантливите 
танцьори представиха „Арка-
нул” и „Сборенка”, както и раз-
работка на „Веселиново хоро”. 
Публиката бе очарована от тех-
ните изпълнения и ги аплодира 

бурно. За чудесното си предста-
вяне танцовия състав получи 
грамота и плакет.

Групата за народни песни 
внесе колорит на фестивала 
със своите традиционни добру-
джански песни и носии.

Благодарим на всички са-
модейци, които за пореден път 
прославиха името на Дуранку-
лак.

Николинка Георгиева

ТАНЦОВ КЛУБ „КИБЕЛА“ НА ФЕСТИВАЛ ВЪВ ВЪРШЕЦ

Самодейците от Дуранкулак


