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„Беден е не този, който има малко, а този, който иска да има повече.“
Луций Аней Сенека 

Мисъл на броя

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

ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР 
„РАЧО СТОЯНОВ“  ГАБРОВО

представя Михаил Мишкоед

„Зех тъ, Радке, зех тъ!“
На 3 юли 2018 година (вторник) от 19.00 часа 

в салона на НЧ „Зора 1894“ – Шабла.
Цена на билета: 6 и 7 лв.

ЗА ВАС ДЕЦА
„плУвнО лЯТО – 2018“

ОБЩИНА ШАБЛА 
И 

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ГРАД ШАБЛА 
ви КАнЯТ нА ОРгАниЗиРАн ОТдиХ „плУвнО лЯТО“ 

ЗА дЕЦА ОТ 9 дО 14 - гОдиШнА вЪЗРАСТ
Място на провеждане: Общински басейн при фар Шабла. Зани-

манията се извършват в две смени по 10 деца.
I смяна от 02.07. до 13.07.2018 г. 

(без събота и неделя)
II смяна от 16.07. до 27.07.2018 г. 

(без събота и неделя)
Заявление - декларация родители-
те могат да попълнят в Общински 
детски комплекс гр. Шабла или в 

Общинска администрация гр. Шабла, отдел „Образование, култу-
ра, младежки дейности и спорт“, ст. 205.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ –  
29 ЮНИ 2018 ГОДИНА.

дни нА МОРЕТО
ШАБЛА, ЮЛИ-АВГУСТ 2018 ГОДИНА

Дата Изява Място Вход 
30 юни; 
22.00 ч.

Посрещане изгрева на слънце-
то

Къмпинг 
„Добруджа“, 
гр. Шабла

Свободен 

3 юли; 19 ч, Театрално представление „Зех 
тъ, Радке, зех тъ!“
 ДТ „Рачо Стоянов“ Габрово

Читалище 
гр. Шабла

Билети 6 и 
7 лв.

7 юли Турнир по подводен риболов с. Тюленово Свободен
16-19  
август

Арт фестивал с. Тюленово Свободен

4 август, 
20.00 часа

Мис Шабла Градски парк
гр. Шабла

Свободен

27 август Закриване
Посрещане изгрева на луната

с. Тюленово Свободен

3 септември Трансграничен маратон  ,,Виа 
понтика“

Шабла, 
Румъния

Свободен

Очаквайте още:
Плувно лято на фара – м. юли (две смени по две седмици) - безплатно
Изложба на местни творци – началото на м. август в ЗОЦ
Детски празник в парка – м. август
„Бързи, смели, сръчни“ на плажа – м. август
Гостувания на творци в различни изкуства
И много други изяви в гр.Шабла, читалищата на общината, ЗОЦ, ОДК

СпРАвОЧниК нА ЧиТАТЕлЯ:
ЕТ „МИЛЬО Д. ДИМИТРОВ”

от 1 юли до 30 август 2018 година

Маршрутно разписание

Шабла – к-г „Добруджа“ – Шабла
Тръгване:
9.00; 10.00; 12.00; 13.00; 15.00; 18.00
Обратно:
9.30; 10.30; 12.30; 13.30; 15.30; 18.30

Маршрут: автогара „Шабла” – спирка „Община” – спирка  
„Мелница” – спирка „Герана” – къмпинг „Добруджа и обратно

вАЖнО!!!

СЪОБЩЕниЕ

На 21-ви юни, в сградата на 
Общинска администрация Ша-
бла се проведе заседание на Об-
щинската комисия по безопас-
ност на движението по пътищата. 

Заседанието бе председа-
телствано от зам. кмета на об-
щина Шабла Цветелин Йорда-
нов. Обсъдено бе предложение 
от РУ „Полиция“ Шабла – ули-
ца „Комсомолска“, от кръсто-

вището на ул. „Равно поле“ до 
площад  „Червено знаме“ (от-
сечката, която минава покрай 
пощенски клон Шабла) да стане 
еднопосочна. Причина за това 
са зачестилите пътно транс-
портни произшествия там.

Тази промяна ще бъде отра-
зена в Генералния план за орга-
низация на движението в град 
Шабла.

Общинска администрация Шабла 

уВедомяВа, че на 27 юни 2018 г. 
(сряда) от 09.00 ч. до 13.00 ч. 

ще се проведат стрелби
в района на зенитен полигон “Шабла”.

Забранява се влизането и движението на плавателни съдове 
северно от естакадата и южно от къмпинг “Добруджа”.

Личинки от три вида риба 
– амур,толстолоб и шаран пус-
наха във водоемите на Шабла.

Изпълнителният директор 
на Изпълнителната агенция 
по рибарство и аквакултури 
(ИАРА) доц.д-р Галин Нико-
лов лично се включи в акция-
та по зарибяване на езерата в 
Шабла и Дуранкулак, която се 
проведе под егидата на общи-
на Шабла и с подкрепата на на-
родния представител Йордан 
Апостолов.

Целият екип на местната 
структура на ИАРА участва в 
акцията, при която в Дуран-
кулашкото езеро бяха пуснати 
300 000 риби, а в Шабленското 
- 100 000.

Община Шабла финансира 
зарибяването на двата водоема 
със 100 000 рибки

Последното зарибяване в 
района е било през 2006 годи-
на.

Заслужава внимание подбо-
ра на видовете риба, които на-
мериха своя дом в акваторията 
на Общината. Освен като ос-
новно блюдо на никулденската 
трапеза, шаранът и толстоло-
бът са известни като предимно 

растителноядни видове (кога-
то поотрасне, шаранът става 
всеяден). 

Толстолобът е абсолютно 
необходим за поликултура-
та в рибовъдните стопанства, 
тъй-като не влиза в пряка кон-
куренция с шарана. Хранейки 
се с неизползваната от другите 
видове храна – фитопланкто-
на, той спомага за увеличава-
не на добивите, а ползването 
му в борбата с „цъфтежа“ на 

водораслите ограничава опас-
ността от замори. Ценното на 
шарана като „чистач“ на водни 
басейни пък е, че като млад се 
храни изключително от дъно-
то на водоема.

И докато шаранът и толс-
толобът са познати по нашия 
край, то белият амур е прив-
несен в България през 1964 
година. Както подсказва и 
името му, родината на този 
вид риба са реките Амур и 

Усури в руския Далечен из-
ток. Най-ценното стопанско 
качество на белия амур е това, 
че може да се използва за би-
ологична борба с обраства-
нето на язовири, езера, блата, 
напоителни и отводнителни 
канали. През първите етапи 
от развитието си, личинките 
на белия амур се хранят с дре-
бен зоопланктон, като посте-
пенно преминават на по-едри 
форми, като безгръбначни, 
хирономидни ларви, ракооб-
разни. С нарастването си, бе-
лият амур започва да приема 
мека водна растителност, като 
възрастните риби консумират 
главно висши водни и сухо-
земни растения, с добре изра-
зена избирателна способност 
към различните видове.

Всички знаем какво при-
чинява в момента прекомер-
ната растителност най-вече 
на фауната в Шабленското 
езеро. Инициативата на ръко-
водството на Общината е по-
вече от похвална, а дали ще се 
осъществи тя, зависи най-вече 
от нас – жителите на община 
Шабла.

Изгрев

400 000 РИБИ ПУСНАХА В ЕЗЕРАТА НА ОБЩИНА ШАБЛА 
Шаран, толстолоб и бял амур ще „чистят“ уникалните екосистеми

Бял амур
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ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
ВСИЧКИ ВИДОВЕ 
ЗАСТРАХОВКИ

на най-добри цени
Шабла, ул.“Кубрат“ №1

Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

ОБЯвА
Чистене и подмазване на комини, 

подмяна на керемиди.
ТЕЛЕфОН: 0888 42 79 11

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

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 – 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

Продавам млечен чесън
Телефон: 0876 786 152, 

Панчо Паскалев, село Пролез

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

Търся механизаТор - ТракТорисТ
в селското стопанство - зърно производство  

за целогодишна работа с трудов договор! 

Телефон за връзка: 0887 615 443

ПРОДАВАМ ПОЧТИ НОВИ:

Телефон:0899 409 379, сем.Спасови

-резачка бензинова;
-косачка бензинова;

-нова ръчна количка;
- нов градински душ.

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

Телефон: 0884 52 50 80

пРЕглЕди 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
27 юни (сряда), 13:00 часа - Шабла

КУПУВАМ  
земеделска земя в общините Шабла, Каварна, Балчик и Г.Тошево. 

Teл:0579 7 70 11, 0885 838 354

ПОКАНА
Управителният съвет на СН „Дуранкулак“, село Дуран-
кулак,  община Шабла кани членовете на сдружението 

на отчетно събрание, което ще се проведе на 21.07.2018 
година  от 10.00 часа при следния

днеВен ред:
1. Отчетен доклад за дейността на УС за периода 2017 – 2018 
година.
2.  Отчетен доклад за дейността на КС за периода 2017 – 2018 
година.
3. Мероприятия, свързани с поливен сезон 2018 година.
4. Разни.
При липса на кворум, събранието ще се проведе 1 час по-къс-

но на същото място при същия дневен ред.
от ръководството

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ТЪРСЯ
 жЕНА ДА СЕ ГРИжИ ЗА ВЪЗРАСТЕН МЪж.

Телефон: 0877 27 53 66

Топлохидроизолация, подмазване  
на комини и посТавяне  

на ТоплобиТумни керемиди.
Телефон:0884 52 50 80

„ГЕРГАНА –ДЕНИЦА“ ЕООД ГР.КАВАРНА 

търси да назначи две жени
за производство на закуски. Осигурен превоз.
Работно време: от 8.00 до 17.30 часа.
Телефон: 0570 8 50 70

ПРОДАВАМ 4 ТОННО РЕМАРКЕ, ДВИГАТЕЛ „БУЛГАР“ И 
РЕЗЕРВОАР ЗА ТРАКТОР „БЕЛАРУС“.

Телефон: 05743 44 69, 0884 315 393

ОБЯВА
търся продаВач-консултант,

целогодишно, на 8 часов работен ден.

Телефон: 0878 19 36 26

Над 30 председатели на лов-
ни дружини от сдружения „Ка-
лиакра - Каварна“, „Шабла“ и 
„Зеленика - Българево“ взеха 
участие в организираната от 
Североизточното държавно 
предприятие и Изпълнителна-
та агенция по горите  среща за 
предотвратяване разпростра-
нението на африканска чума по 
дивите свине.  На събирането 
в Балчик присъстваха дирек-
торът на РДГ Варна инж. То-
дор Гичев, експертът по лова 
на дирекцията инж. Димитър 
Тодоров, инж. Тервел Стефа-
нов - експерт по лова в СИДП, 
зам. директорът на ДЛС Балчик 
инж. Гергана Керезова, инж. 
Живко Димитров от стопан-
ството и д-р Щерионова от Реги-
оналната ветеринарна служба. 
 Експертите обясниха на ловци-
те, че  популацията на дивата 
свиня трябва да се намали драс-
тично, като през тази година 
ограничения за броя на отстре-
ляните свине и на издадените 
разрешителни за групов лов 
няма да има. Председателите на 
дружините подкрепиха пред-
ложените мерки и обещаха, че 
ловците ще направят всичко 

възможно, за да намалят по-
пулацията на дивите свине. 
  Те отбелязаха обаче, че  инди-
видуалният лов е доста труден 
в момента  - заради жътвата. В 
полето има земеделци в, има 
и много хора, които събират 
трюфели. „Това налага да сме 
доста внимателни, но въпреки 
всичко ще ловуваме“, коменти-
ра един от участниците в среща-
та. Присъстващите отбелязаха, 
че в района на Шабла дивите 
прасета в момента са покрай 
бреговете на Дуранкулашкото 
и Шабленското езеро, които са 
защитени територии и там не 
винаги може да се ловува. От 
институциите бе поет ангажи-
мент да се провери дали е въз-
можно и там да се проведе лов.  
  На ловците бе припомнено 
да вземат проби от отстреля-
ните животни за изследване. 
 Подобна среща се проведе вече 
и в Генерал Тошево. Предстоят 
още такива - за даване на указа-
ния на ловците в пограничните 
райони, където може да се поя-
ви заболяване, след като вече е 
констатирано в съседна Румъ-
ния – окръг Тулча.

Дарик Добрич

НАСЪРЧИХА ЛОВА НА ДИВИ СВИНЕ 

О Б Я в А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, 

ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл.86, ал.1, т.1, чл.91, т.1, чл.93, т.2 
и чл.94 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр.Шабла № 
419/ 30.05.2018г. и Заповед № РД-04-246/22.06.2018 г. на Кме-
та на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване 
под наем на земеделски земи за срок от 1 /една/ стопанска 
година 2018-2019 г., с начална тръжна цена за наем на 1 дка – 
80.00 лв/дка.

Търгът ще се проведе на 11.07.2018 г. /сряда/ от 09:30 часа в 
сградата на Общинска администрация гр. Шабла.

Списък с включената земеделска земя може да бъде открит 
на www.shabla.bg, раздел „Търгове и конкурси”.

Стойността на документацията е 20.00 лв./двадесет лева/ 
и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 15:00 ч. на 
10.07.2018г.

Получаването на тръжната документация става  в Центъра 
за обслужване на граждани, стая 106  на Общината, след пред-
ставяне на документ за закупуване.

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от 
началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и 
се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00,  BIC: СЕСВ ВG 
SF  при „ЦКБ” АД до 15:00 часа на 10.07.2018г. 

Оглед на имотите всеки работен ден от 04.07.2018 до 
10.07.2018 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 от 05.07.2018г. до 15:00 часа 
на 10.07.2018 г.

При неявяване на кандидати или при ненаемане на всич-
ки обявени земеделски земи, се насрочва втори търг на 
18.07.2018 г. от 9:30 часа при същите ред и условия.  

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

Момент от срещата. На първия ред вляво – Павлин Павлов, ръ-
ководител лов и риболов в ЛРС Шабла

О Б Я в А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.1,2 и 
3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл.86, ал.1, т.1, чл.91, т.1, чл.93, т.2 и чл.94 

от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр.Шабла № 417/ 
30.05.2018г. и Заповед № РД-04-247/22.06.2018 г. на Кмета на Об-
щината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем 

на земеделски земи в землището на с.Пролез, както следва:

ПИ 58596.28.52 – 21.264 дка
ПИ 58596.31.146 –367.736 дка
ПИ 58596.36.160 – 0.554 дка

ПИ 58596.36.161 – 10.037 дка
ПИ 58596.36.162 – 0.476 дка
ПИ 58596.36.163 – 0.899 дка

ПИ 58596.36.164 – 47.729 дка
ПИ 58596.36.167 – 90.328 дка 

Имотите се отдават за срок от 2/две/ стопански години 2018-2019г. 
и 2019-2020г.

Начална тръжна цена за годишен наем на 1 дка – 80.00 лв/дка
Търгът ще се проведе на 11.07.2018 г. /сряда/ от 10:00 часа в сграда-

та на Общинска администрация гр. Шабла.
Стойността на документацията е 20.00 лв./двадесет лева/ и се за-

плаща в Данъчна служба – стая 109 до 15:00 ч. на 10.07.2018г.
Получаването на тръжната документация става  в Центъра за об-

служване на граждани, стая 106  на Общината, след представяне на 
документ за закупуване.

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от начал-
ната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по 
сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00,  BIC: СЕСВ ВG SF  при „ЦКБ” АД до 
15:00 часа на 10.07.2018г. 

Оглед на имотите всеки работен ден от 04.07.2018 до 10.07.2018 г. 
от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслуж-
ване на граждани, стая 106 от 05.07.2018г. до 15:00 часа на 10.07.2018 г.

При неявяване на кандидати или при ненаемане на всички обяве-
ни земеделски земи, се насрочва втори търг на 18.07.2018 г. от 9:30 
часа при същите ред и условия.  

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

СЪОБЩЕниЕ
Община Шабла на основание чл.129, ал. (2) от Закона за устрой-

ство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-234 
от 18.06.2018 г. на кмета на община Шабла е одобрен изменение 
проекти за ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІV и УПИХХV, кв.73 по плана на 
гр.Шабла,община Шабла, област Добрич.

Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в 
отдел „Устройство на територията и архитектура”.

В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения чрез Общинска администрация 
Шабла до Административен съд гр.Добрич                  19.06.2018г.

СЪОБЩЕниЕ
Община Шабла на основание чл.129, ал. (2) от Закона за устрой-

ство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-
236от19.06.2018 г. на кмета на община Шабла е одобрен изменение 
проект за ПУП-ПР за УПИ ІV, кв.11по плана на с.Ваклино,община 
Шабла, област Добрич.

Заинтересованите  могат да се запознаят с одобрения проект в 
отдел „Устройство на територията и архитектура”.

В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат 
да направят писменни възражения чрез Общинска администра-
ция Шабла до Административен съд гр.Добрич.             20.06.2018г.

СЪОБЩЕниЕ

Община Шабла на основание чл.129, ал. (2) от Закона за устрой-
ство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-237 
от 19.06.2018 г. на кмета на община Шабла е одобрен изменение 
проект за ПУП-ПР за УПИ VІІІ,УПИ ІХ и УПИ Х кв.12 по плана 
на с.Тюленово,община Шабла, област Добрич.

Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в 
отдел „Устройство на територията и архитектура”.

В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат 
да направят писменни възражения чрез Общинска администра-
ция Шабла до Административен съд гр.Добрич               20.06.2018г.
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Детският отдел при чита-
лищна библиотека  град Ша-
бла, кани своите любознателни 
читатели всеки четвъртък от 
15.30 часа в периода от 1 юли до 
31 август. 

Заедно ще се гмурнем в ин-
тересните приключения  от 
книгите в Час на приказката. 

Ще имате възможност и да 
участвате в конкурси и забавни 
игри. 

За всяка предстояща проява 
в детския отдел ще бъдете ин-
формирани във вестник „Из-
грев“.

Повече подробности – в Биб-
лиотеката или на
тел.: 05743 40 28.

Работно време с потребители:
Понеделник – петък

9.00 до 12.30 часа;
14.00 до 18.00 часа.

ЛЯТНА БИБЛИОТЕКА

ОБЩинА ШАБлА                

съоБЩение:
изработен е: проект на наредба за изменение и 

допълнение на наредба за определяне размера на 
местните данъци на територията на община Шабла

Приета с Решение № 133/26.02.2008 година, и последно изменена 
с Решение №  158/ 05.10.2016 г.  на Общински съвет гр. Шабла.
На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове 
и във връзка с чл.77 от АПК и чл. 28 от ЗНА, всички заинтересовани 
могат да депозират писмени предложения, мнения и препоръки 
по представения проект на Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба за определяне размера на местните данъци на тери-
торията на община Шабла, в срок до 23.07.2018 г., в Центъра за 
информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на 
Общината, в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа. 
мотиВи
КЪМ ПРОЕКТ НА Наредба за изменение и допълнение на Наред-
ба за определяне размера на местните данъци на територията на 
община Шабла
причините, които налагат приемането: 
Постигане на съответствие и избягване на противоречия на тексто-
вете от наредбата с последните изменения на Закона за местните 
данъци и такси. Осъществяване на ефективен и качествен контрол 
по отношение на недобросъвестните лица, които целят неправо-
мерно да избегнат заплащането на данъци. С намаляването на да-
нъчното облекчение за автомобили, снабдени с действащи ката-
лизаторни устройства и неотговарящи на екологичните категории 
„Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „EEV“ с 20 на сто, се очаква 
по справедливо разпределение на данъчната тежест между отдел-
ните категории данъчно задължени лица.
Целите, които се поставят:
Постигане на съответствие и избягване на противоречия на тексто-
вете от наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси. 
Финансовите и други средства, необходими за прилагането на 
новата уредба:
Приемането на Наредбата за изменение и допълнение на Наред-
ба за определяне размера на местните данъци на територията на 
община Шабла не предполага допълнителни финансови средства, 
необходими за прилагането и.
очакваните резултати от прилагането, включително финансови-
те, ако има такива:
Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото зако-
нодателство в Република България. Възможност за отделяне на 
повече средства за ремонтни дейности по общинската инфра-
структура.
анализ за съответствие с правото на европейския съюз:
Предлаганият проект за изменение в Наредбата е разработен в 
съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта 
за местно самоуправление, Европейска харта за регионално раз-
витие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с 
тази материя, предвид съответствието на основният нормативен 
акт ЗМДТ с тях. Европейското законодателство е изградено върху 
водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол 
върху дейността на местните власти, което съответства на целите, 
поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

с пълният текст на предлаганият проект за 
решение, може да се запознаете на електронната 

страница на община Шабла: www.shabla.bg.

ПОЕТИЧЕН КЪТ
На 29 юни 1875 година в Стара Загора е роден големият бъл-

гарски поет Кирил Христов. Умира на 7 ноември 1944 г. от рак на 
белия дроб. Кирил Христов е един от най-цензурираните писатели 
от българските издания. Това, което се възприема като скандално 
и невъзможно за съчиненията на Вазов, Яворов, Величков, Петко 
Тодоров и Пенчо Славейков, при Кирил Христов е норма. Поради  
тази причина и досега няма пълно издание на произведенията му. 
Според някои от съвременниците си на моменти циничен, според 
други твърде арогантен, той оставя неповторимия си отпечатък в 
антологията на българското слово.

Предлагаме на вашето внимание едно стихотворение от ранна-
та му стихосбирка „Трепети“ (1898 г.)

ПРЕРАЖДАНЕ
Повтор да се родя ли дойде време,
желая аз да видя свят в страна,
где разумът по припеци не дреме,
или - дървар във Стара планина!
 
Книжовник български? Поет? Звездите
дори да снемеш - все това си пак:
Ще крееш ти и ще си влачиш дните
чужд в своя роден край, немил-недраг.
 
Душа ти в дрипи бе, ще я оставя
във багреница аз, народе мой!
Теб пак допада, който знай да вдява:
надминал бил и майстора си той.

ЗА ПЕШЕХОДЦИ
Всекидневно:
Използвай тротоарите.
Минавай през подлезите и 

надлезите.
Ходи срещу колите и 

най-вляво по банкета, ако няма 
тротоар.

Преминавай на зелено.
Пресичай на пешеходна пъ-

тека и се оглеждай в двете по-
соки.

Пресичай улицата бързо.
Не гледай в телефона 

или  таблета, когато пресичаш.
Преминавай с група хора 

или с възрастен, ако си несигу-
рен.

 
ЗА ВЕЛОСИПЕДИСТИ
 Всекидневно:
Оглеждай се и използвай 

ръцете си, за да покажеш дали 
ще тръгваш, завиваш, заобика-
ляш или спираш.

Карай колелото по тротоара, 
ако не си навършил 12 години.

Карай колелото най-вдясно 
на пътя, по посока на движе-
нието, ако си навършил 12 го-
дини.

Карай колело с работещи 
спирачки, светлини и звънец 
и оборудвано със светлоотра-
зители.

Използвай светлоотразител-
на жилетка. Тя е задължителна, 
когато е тъмно, когато няма 
добра видимост и ако си извън 
селото или града.

Дръж ръцете си на корми-
лото, а краката на педалите на 
колелото.

Карай колелото пред или зад 
приятеля си, не до него.

Използвай велоалеята, ако 
има такава.

 
ЗА ШОфЬОРИ
Всекидневно:
1. Шофирай само ако си 

правоспособен (ако имаш сви-
детелство за управление на мо-
торно превозно средство).

Шофирай трезвен.
Носи свидетелството си за 

управление на моторно пре-
возно средство и документите 
на превозното средство, което 
управляваш.

Управлявай моторно пре-
возно средство, което е регис-
трирано, преминало е годишен 
технически преглед, за което 
е сключена задължителна за-
страховка ..Гражданска отго-
ворност“ на автомобилистите и 
има платена винетна такса (при 
управление извън населените 
места).

Използвай обезопасителен 
колан/ защитна каска.

Приканвай пътниците да 
използват обезопасителни ко-
лани/ защитни каски.

Спазвай Закона за движе-
нието по пътищата, не преви-
шавай скоростта и осигурявай 
предимство на пешеходците.

Съобразявай поведението 
си с пътните и с атмосферните 
условия.

 
ЗА ПЪТНИЦИ
 Всекидневно:
Пътувай при правоспособен 

водач (който има свидетелство 
за управление на моторно пре-
возно средство).

Пътувай при трезвен водач.
Поставяй си обезопасителен 

колан/ защитна каска.
Не пречи на шофьора, не го 

разсейвай с поведението си - не 
говори високо, не пускай силно 
музиката.

Сядай на задната седалка, 
ако не си навършил 12 години.

Не подавай главата, ръцете 
или краката си през прозореца/
люка.

Качвай се и слизай отдясно, 
от страната на тротоара.

Пази околната среда. Не из-
хвърляй нищо през прозореца.

 Главна дирекция 
„Национална полиция“
Отдел „Пътна полиция“

ПРЕПОРЪКИ НА „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“ 
ЗА ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ

На 22 юни, сред зеленина-
та на Зеления образователен 
център – Шабла бяха връчени 
дипломите на поредния випуск 
зрелостници и бележниците на 
учениците от СУ „Асен Злата-
ров“.

Тържеството откри вокална 
група „Мелъди“ с ръководи-
тел Силвия Вангелова. Техните 
изпълнения бяха поздрав за 
абитуриентите, съучениците и 
преподавателите от шабленско-
то училище.

Директорът на училището 
Петранка Валентинова напра-
ви кратка равносметка на из-
миналата учебна година, като 
отчете резултатите:

Според документите сред-
ният успех на учениците от 5 
до 7 клас е 4.45, като най-висок 
е успехът на петокласниците – 
много добър 4.59.

Учениците от 7 клас са по-
стигнали добро представяне 
на националното външно оце-
няване (НВО) по Български 
език и литература (БЕЛ) и по 
математика. При среден успех 
за страната от Държавните зре-
лостни изпити по БЕЛ – 4.24, 
нашите зрелостници са по-
стигнали 4.48.

Поощрени бяха всички въз-

питаници на училището, кои-
то са взели активно участие в 
извънучебната дейност и са 
постигнали успехи на нацио-
нални форуми, на олимпиади и 
конкурси:

В началото на учебната го-
дина Зорница Трифонова от 9 
клас участва в областния ли-
тературен конкурс „Децата с 
увреждане сред нас“ и получи 
поощрителна награда и ваучер 
за книги. На областния кръг 
на олимпиадата по история и 

цивилизация, добре се пред-
ставиха петокласниците Емил 
Стоянов, Дарий Цоков, Виктор 
Валентинов, Христо Анастасов 
и Васил Стоянов от 11 клас. На 
олимпиадата по география и 
икономика успехи са постигна-
ли Емил Стоянов, Христо Ана-
стасов, Виктор Валентинов, 
Георги Георгиев – всички от 5 
клас и отново Васил Стоянов от 
11 клас.

В конкурса за есе на тема 
„Аз съм българче“ по инициа-

тива на БНТ в подкрепа на бъл-
гарските училища в чужбина 
„Прозорец към света“ участва-
ха Христо Анастасов и Ивайла 
Иванова от 5 клас и Ивет Кра-
симирова от 9 клас.

Ивет Красимирова и Зорни-
ца Трифонова от 9 клас полу-
чиха грамоти за участието си в 
конкурса „Морето в мен“, орга-
низиран от радио „Варна“.

Второ място спечели отбо-
рът към ОДК, който участва на 
областното състезание НПО 
„Млад огнеборец“. Единаде-
сетокласниците, специалност 
„Сътрудник бизнес услуги“ 
участваха в Международния 
панаир на учебните предпри-
ятия в град Пловдив и тяхната 
фирма „Китна шевица“ и спече-
лиха трето място за най-изряд-
на документация  и най-добър 
данъкоплатец от Националната 
агенция по приходите.

След като връчи дипломите 
и свидетелствата, директорът 
пожела на абитуриентите ус-
пех в кандидатстудентските 
изпити, успешна реализация в 
живота, а на останалите учени-
ци весела ваканция и наесен с 
нови сили към нови по-големи 
успехи.

Йорданка Радушева

ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ПОЛУЧИХА ДИПЛОМИТЕ 
СИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Директорът на СУ „Асен Златаров“ Петранка Валентинова на-
граждава отличника на випуска Живко Дафов

На 20 юни 2018 г., детски-
ят отдел на библиотеката при 
НЧ „Зора 1894“, гостува на 
ДГ „Дора Габе“ гр. Шабла, по 
случай празника на билките 
- Еньовден. Децата се запоз-
наха с видове билки, които 
растат в нашия роден край и 
участваха в състезание „Бил-

кари“. Всеки отбор получи 
грамота за участие и добро 
представяне. Празникът за-
върши с песнички - поздрав 
от децата. Всички получиха 
букетче от билки.

Дияна Димитрова, 
библиотекар в при 

НЧ „Зора 1894“

ЕНЬОВДЕН В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Приключиха учебни-
те занятия в ОУ „Св. Кл. 
Охридски“. Този факт 
от учениците винаги се 
свързва с провеждането 
на екскурзия. Тази годи-
на тя беше в самото село. 
Започна от археологиче-
ските разкопки, продъл-
жи с посещение на музея 
и картинната галерия в 
местното читалище и приключи 
на Грекова могила. Навсякъде 
учениците слушаха беседа и се 
впечатляваха от богата история 
на селото, в което учат. Пред 
осиновения от тях паметник 
на „Чакащата майка“ те полу-
чиха ученическите си книжки, 
а седмокласниците и свидетел-
ствата за завършено основно 
образование. Директорът на 
училището Маргарита Тодо-
рова направи кратък анализ 
на резултатите от образовател-
но-възпитателния процес през 
учебната година. Похвали уче-
ниците от VII клас за успешното 
представяне на националното 
външно оценяване, с което те са 

защитили името на училището 
и по своеобразен начин са се от-
благодарили на своите учители. 
Отбеляза, че настоящата година 
се характеризира не само като 
втора без слаби оценки на НВО, 
а и с това, че няма оставащи на 
поправителни изпити учени-
ци. Награди и отличилите се в 
работата по проект „Твоят час“. 
Пожела на всички приятна ва-
канция. Учениците се разделяха 
с думите „До 15 септември!“, а 
седмокласниците искрено въз-
дъхнаха „Защо не може да се 
върнем и ние?“.

ОУ „Св. Климент 
Охридски“ 

с. Дуранкулак

ДО 15 СЕПТЕМВРИ!
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ОБЩинА ШАБлА                

СЪОБЩЕНИЕ:
изработен е: проект на наредба за изменение и 

допълнение на наредба за реда на придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество

Приета с Решение № 245/22.05.2017 година.
На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове 
и във връзка с чл.77 от АПК и чл. 28 от ЗНА, всички заинтересовани 
могат да депозират писмени предложения, мнения и препоръки 
по представения проект на Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество, в срок до 23.07.2018 г., в Центъра за 
информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на 
Общината, в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа.
мотиВи
КЪМ ПРОЕКТ НА Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество
причините, които налагат приемането: 
Уточняване на реда относно избор на независим оценител, и 
реда за възстановяване на направените разходи от Общината, за 
изготвянето на пазарни оценки на имотите при извършване на 
разпоредителни сделки.
Целите, които се поставят:
Постигане на по-голяма яснота, коректност и публичност при 
извършване на разпоредителни сделки с имоти и вещи от Община 
Шабла.
Финансовите и други средства, необходими за прилагането на 
новата уредба:
Приемането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба 
за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество не предполага допълнителни финансови средства, 
необходими за прилагането и.
очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, 
ако има такива:
Наредбата ще придобие по-ясно регламентирани разпоредби.
анализ за съответствие с правото на европейския съюз:
Предлаганият проект за изменение в Наредбата е разработен 
в съответствие с Европейското законодателство – Европейска 
харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално 
развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани 
с тази материя, предвид съответствието на основният нормативен 
акт Закона за общинската собственост с тях. Европейското 
законодателство е изградено върху водещи принципи на 
откритост, публичност и граждански контрол върху дейността 
на местните власти, което съответства на целите, поставени с 
предлаганите текстове в Наредбата.

с пълният текст на предлаганият проект за решение, 
може да се запознаете на електронната 

страница на община Шабла: www.shabla.bg.

Костадин Тодоров (първият вляво) на почетната стълбица

Нищожните за хвърлянето 
на копие 22 сантиметра раз-
делиха състезателя на СКЛА 
„Нефтяник 2014“ Шабла, 
Костадин Тодоров от първото 
място на турнира „Вулев – Бах-
чеванов“ в Пловдив. Състеза-
нието по хвърляне на копие 
при мъжете се проведе на 10-
ти юни, на стадион „Пловдив“ 
(бившия „Девети септември“) в 
града под тепетата. 

Класирането в дисципли-
ната бе следното: 1-ви – Ангел 
Спасов (Тракия 96 Пловдив) с 
49, 02 м.; 2-ри – нашият Коста-
дин с 48, 80 м.; 3-ти – Станимир 
Дънов (ЛК „Цветанка Христо-
ва“ Казанлък) , хвърлил 45, 82 
м. Не може да не направи впе-
чатление, както пренебрежи-
мо малкото разстояние между 
Тодоров и златния медал, така 
и близо триметровото отстоя-
ние между среброто и бронза в 

дисциплината. Трябва да отбе-
лежим и, че шампионът в Пло-
вдив бе набор 99, третият – 94-
ти, а Костадин Тодоров е роден 
през 1976-та година!

Такова бе представянето на 
Коцето на последния турнир 
за мъже, в който той взе учас-
тие, а за него и съотборника 
му в СКЛА „Нефтяник 2014“ 
Веселин Василев предстои 
Националния шампионат по 
лека атлетика за ветерани във 
възрастовата група над 40 го-
дини. Първенството се про-
вежда в Пловдив и съвпада 
във времето с техническото 
приключване на настоящия 
брой на „Изгрев“. В следва-
щия си брой ще ви информи-
раме за резултатите на нашите 
лекоатлети на Националното 
първенство и за подробности 
от турнира.

„Изгрев“

ТОДОРОВ – НА 20 СМ. ОТ 
ЗЛАТОТО В ПЛОВДИВ

приета с решение № II.I.3.1 от 11.03.2003 г. 
На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните акто-

ве и във връзка с чл.77 от АПК и чл. 28 от ЗНА, всички заинтересовани 
могат да депозират писмени предложения, мнения и препоръки по 
представения проект на Наредба за изменение на Наредба за опре-
делянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на община Шабла, в срок до 18.07.2018 г., в Центъра 
за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата 
на Общината, в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа. 

мотиВи
КЪМ ПРОЕКТ НА Наредба за изменение на Наредба за опреде-

лянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Шабла

причините, които налагат приемането:
Промените, които се предлагат за утвърждаване от общински 

съвет в Наредбата за определянето и администрирането на мест-
ните такси и цени на услуги на територията на община Шабла, 
основно са свързани с уеднаквяване на текстовете на наредбата 
с последните промени в Закона за местните данъци и такси, Да-
нъчно-осигурителния процесуален кодекс и действащото законо-
дателство. По отношение размерът на таксите и цените на услугите, 
предлагаме завишение на административните такси, за услугите 
предоставяни по гражданско състояние, както и допълваме досе-
га действащите услуги по гражданско състояние с нови, съгласно 
„Списък на унифицираните наименования на административните 
услуги“ и „Интегрираната информационна система в държавната 
администрация“. Предлаганото завишение на размерът на таксите 
за услугите по гражданско състояние е във връзка със завишени-
те разходи на Общината по предоставяне на съответната услуга, 
включително необходимите материално-технически разходи и 
всички административни разходи за изпълнение на задълженията 
на длъжностните лица с оглед на тяхната квалификация и разход-
вано работно време. Таксите са утвърдени още с приемането на на-
редбата през 2003 г., като същите не съответстват на действащата 
пазарна конюнктура.

Друга промяна, която предлагаме е свързана с преместване на 
текстовете, регламентиращи услугите, предоставяни от служба мест-
ни данъци и такси, от Глава трета „Цени на неуредени със закон ус-
луги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юри-
дически лица“ в раздел „Такси за административни услуги“ предвид 

характера на услугите. Не предлагаме промяна в размерът на съби-
раните за тях такси.

Съгласно ал. 6 на чл. 8 от ЗМДТ общинският съвет може да ос-
вобождава отделни категории лица от заплащане на такси за опре-
делени услуги. Предложението на общинската администрация е да 
бъдат освободени от заплащане на такса за битови отпадъци учили-
щата и читалищата на територията на Общината, предвид социалния 
характер на заведенията. В момента не се събира такса за битови 
отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове 
и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно 
регистрираните вероизповедания в страната.

Предлагаме и включване на цена за услуга провеждане на весел 
ритуал, при сключване на граждански брак, извън сградата на Об-
щината. Това се налага, във връзка със зачестилото провеждане през 
последните години на изнесени ритуали в крайморските населени 
места.

Целите, които се поставят:
Постигане на съответствие и избягване на противоречия на тек-

стовете от наредбата с нормите на Закона за местните данъци и так-
си, ДОПК и останалото действащо законодателство. Възстановяване 
на разходите на Общината по предоставяне на услугите по граждан-
ско състояние.

Финансовите и други средства, необходими за прилагането на 
новата уредба:

Не са необходими допълнителни финансови средства за прилага-
нето на новите текстове.

очакваните резултати от прилагането, включително финансови-
те, ако има такива:

Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото зако-
нодателство в Република България;

анализ за съответствие с правото на европейския съюз:
Предлаганият проект за изменение в Наредбата е разработен в 

съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за 
местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, 
както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази ма-
терия, предвид съответствието на основните нормативни актове /
ДОПК и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство е изградено вър-
ху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол 
върху дейността на местните власти, което съответства на целите, 
поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

Двата отбора се поздравяват преди началото на срещата
Миг преди топката да посети за пръв път вратата на „Черно-
морец“ снимки илиян Христакиев

Шабла дочака да види фут-
бол от световна класа на ста-
диона в града. Заслугата за това 
бе на руския гранд „Динамо“ 
Москва, който на 24-ти юни, в 
контролна среща премери сили 
с „Черноморец“ Балчик на град-
ския стадион в Шабла. Едина-
десетият във втория ешалон 
на българския футбол трудно 
можеше да се противопостави 
на осмия в руската Висша лига. 

Мачът започна с леко те-
риториално предимство за 
синьо-белите от руската сто-
лица. Най-добре представе-
ният отбор от област Добрич 
в момента, стоеше добре в за-
щита в началото на мача и ус-
пяваше да затвори празните 

пространства, като не даваше 
възможност за чисти голови 
положения на „Динамо“. При 
едно разбъркване в 23-та ми-
нута, обаче, Грульов от руския 
отбор успя да открие резултата. 
Балчиклии отвърнаха със си-
лен удар от далечна дистанция 
на най-опитния си футболист 
Тодор Паланков, но топката 
разтресе напречната греда. До 
края на полувремето българите 
инкасираха още две попадения. 
След почивката събитията на 
терена не се промениха, като 
„Динамо“ вкара в игра по-голя-
ма част от титулярите си и въ-
преки големия брой пропуски, 
след 70-та минута заваля дъжд 
от голове във вратата на „Чер-

номорец“. Мачът завърши с 
разгромна победа за мултими-
лионната селекция на руския 
отбор - 0:8. Като цяло на терена 
имаше само един отбор – този 
на треньора Дмитрий Хохлов, 
но това бе и очаквано, като се 
има предвид класата и въз-
можностите на двата тима. С 
попадения за динамовци се от-
личиха още: Темников, Зотов, 
Липовой, Осипенко, Панченко 
и Оболски (2).

„Щастлив бях да гледам този 
мач. Такъв качествен футбол не 
е игран в Шабла!“, сподели за 
„Изгрев“  Владислав Овчаров, 
ст. треньор на ФК „Нефтяник 
2010“ Шабла. Няма да сгрешим, 
ако кажем, че и насъбралата се 

на Градския стадион в Шабла 
публика бе солидарна с мне-
нието на Влади.

Точно преди година, родни-
ят клуб на легендата Лев Яшин 
също изигра контролен мач 
с „Черноморец“ Балчик, като 
тогава „Динамо“ победи със 
„скромното“ 2:0.

В историята можем да наме-
рим и любопитна връзка меж-
ду двата отбора. Седем години 
-  до 1956-та, балчишкият клуб 
се е подвизавал под името „Ди-
намо“. Тогава трите  футболни 
отбора на град Балчик се обе-
диняват в един, а от следващата 
57-ма, отборът приема насто-
ящото си име – Черноморец“.

Йордан Енев

„ДИНАМО“ МОСКВА ИГРА КОНТРОЛА В ШАБЛА
Осем безответни гола наниза руският колос на „Черноморец“ Балчик

с пълният текст на предлаганият проект за решение, придружен с анализи за начина на формиране на таксите и 
цените на услугите, може да се запознаете на електронната страница на община Шабла: www.shabla.bg.


