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„Единствените граници на човешкото същество са границите на неговото въображение.“
Фредерико Фелини

МИСЪЛ НА БРОЯ

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ТЕАТЪР!
ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН

ТЕАТЪР „ВАСИЛ ДРУМЕВ“ – 
ГРАД ШУМЕН

представя в Шабла 

„На другата сутрин“ 
от Питър Куилтър 

по постановка 
 на Красимир Ранков.

На 25 октомври 2018 година 
(четвъртък) от 18.00 часа 
в салона на НЧ „Зора 1894“ 

Шабла.
Цена на билета: 6.00 лв.

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с юбилейното честване на 
60 години баскетбол в Шабла,
моля игралите през годините тази 
игра, които имат архивни снимки, да ги 
предоставят за сканиране,  
след което ще им бъдат върнати.
Вашите снимки можете да изпращате и на имейл адреса на 
вестник „Изгрев“: vestnik.izgrev@gmail.com

Телефон за връзка: 0899 53 83 09, 
Христо Жечев

Национална служба за съве-
ти в земеделието (НССЗ), чрез 
териториалния си областен офис 
(ТОО) Добрич, планира да про-
веде изнесени приемни в община 
Шабла. Земеделските стопани ще 
бъдат консултирани на място, 
респективно ще получат навре-
менна и точна информация за 
възможностите, които предлага 
Програмата за развитие на сел-
ските райони (ПРСР) 2014-2020 

г. Дейността е изцяло насочена 
към малките земеделски стопа-
ни, на които ще изготвим без-
платно проектни предложения 
по мерки от ПРСР 2014-2020. 

В град Шабла, приемната ще 
бъде на 23-ти октомври (втор-
ник), от 10:00 до 12:00 часа в 
Общинска служба Земеделие. 

В село Тюленово – на 25-ти 
октомври (четвъртък), в Кмет-
ството на селото.

ПОКАНА
Кметство с. Горичане,  

НЧ „Победа-2014 година“ и
Църковното настоятелство при  

храм „Св. Вмчк Димитър Солунски” 
каняТ

всички, които желаят да  
присъстват на традиционния празник 

на храма и селото
на 26 октомври 2018 година (петък)

Програмата включва:
Празнична литургия в църквата - 9:00 часа
Веселие на площада пред читалището – 11.30 часа 
Ще има организиран транспорт за село Горичане, тръгване -  
8.30 часа пред сградата на община Шабла.

Заповядайте!

ОБЩИНСКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ – 
ШАБЛА

кани жителите и 
гостите на Шабла
да присъстват  на 
ритуал – първа копка на 
паметника, посветен на 
събитията през юни 1900 
година по инициатива на  
СНЦ „Шабла 1900“.

На 25 октомври 2018 година (четвъртък) от 10.00 часа.
Мястото: зелената площ между ул.“Равно поле“,  

ул.“Петко Българанов“ и снек-бар „Зодиак“.
Станете част от това паметно събитие!

СЪОБЩЕНИЕ

На 17 октомври бяха отворе-
ни офертите за избор на изпъл-
нител на строително-монтажни 
работи на обект: „Реконструк-
ция, ремонт, оборудване и 
обзавеждане на общинска об-
разователна инфраструктура 
– Детска градина „Дора Габе“ 
и застрояване на ограда по чл. 
147 от ЗУТ“, в изпълнение на 
проект: „Реконструкция, ре-
монт, оборудване и обзавежда-
не на общинска образователна 
инфраструктура – Детска гра-
дина „Дора Габе“, гр. Шабла, 
община Шабла“, финансиран 
по подмярка 7.2 „Инвестиции 
в създаването, подобряването 
или разширяването на всич-
ки видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони“ от 
Програмата за развитие на сел-
ските райони за периода 2014-
2020 г.”, открита с Решение № 
РД-04-206 от дата 07.06.2018 го-
дина.

Автор на проекта е арх. 
Станчо Веков.

Предстои сключване на До-
говор, на стойност 945 000.00 
лв. без ДДС.

За изпълнител на общест-
вената поръчка, проведена с 
Открита процедура бе избран 
класирания на първо място 
участник „Стимекс“ ЕООД от 
гр. Варна.

Обявени и в процес на избор 
на изпълнител са следните об-
ществени поръчки:

„Консултантски услуги за 
управление на проект: „Рекон-
струкция, ремонт, оборудване 
и обзавеждане на общинска об-
разователна инфраструктура – 
Детска градина „Дора Габе“, гр. 
Шабла, община Шабла“, финан-
сиран по подмярка 7.2 „Инвес-
тиции в създаването, подобря-
ването или разширяването на 
всички видове малка по маща-
би инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони“ от 
Програмата за развитие на сел-
ските райони за периода 2014-

2020 г.”
„Строителен надзор на 

обект „Реконструкция, ремонт, 
оборудване и обзавеждане на 
общинска образователна ин-
фраструктура – ДГ „Дора Габе“ 
и застрояване на ограда по 
чл.147 от ЗУТ“

“Доставка на оборудване и 
обзавеждане в изпълнение на 
проект „Реконструкция, ре-
монт, оборудване и обзавежда-
не на общинска образователна 
инфраструктура – Детска гра-
дина „Дора Габе“ гр. Шабла, 
община Шабла“, финансиран 
по подмярка 7.2 „Инвестиции 
в създаването, подобряването 
или разширяването на всич-

ки видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони“ от 
Програмата за развитие на сел-
ските райони за периода 2014-
2020 г.“ със седем обособени 
позиции. Те са -  доставка на 
мебели;  доставка на  образова-
телна интерактивна среда;  дос-
тавка, монтаж и инсталиране 
на безжична мрежа;  доставка 
и монтаж на видеонаблюдение;  
доставка и монтаж  на кухнен-
ско оборудване;  оборудване на 
актова зала;  доставка и монтаж 
на Детски съоръжения“.

Изгрев

ВАРНЕНСКА ФИРМА ЩЕ РЕМОНТИРА 
ДЕТСКАТА ГРАДИНА В ГРАДА

Инж. доц. Жулиета Манчева, външен експерт; зам. кметът на община Шабла, Цветелин Йорда-
нов – председател на комисията за разглеждане и оценка на офертите и юристът Александър 
Хрисимов, външен експерт (на снимката отляво надясно).

В рамките на проект „Еко-
туризъм по Дунав“, Агенция 
за развитие на човешките ре-
сурси, Русе, организира опоз-
навателни обиколки, с цел 
представяне на възможност-
ите за туризъм и разкриване 
на потенциала на региона за 
създаване на туристически 
маршрути. В понеделник, 15-ти 
октомври, пътуващите туро-
ператори, журналисти и бло-
гъри от България, Румъния и 

Унгария, посетиха Зеления об-
разователен център в Шабла. 
Тук ги очакваха туроператори, 
хотелиери и ресторантьори от 
района на Шабла и Каварна. На 
срещата бяха и представители 
на Enterprise Europe Network 
(EEN) Добрич.

 Ръководителят на Зеления 
център, д-р Даниела Тодорова 
представи на гостите Центъра 
и услугите, които той предлага. 
Тодорова също така ги запозна 

с уникалните природни забеле-
жителности на територията на 
нашата община. Тя говори за 
шабленското и дуранкулашко-
то езера и богатата фауна, коя-
то ги обитава. 

Татяна Гичева от EEN Доб-
рич и екипа й запознаха при-
състващите с дейността на 
мрежата в повече от 60 стра-
ни в Европа, Азия, Северна и 
Южна Америка. Гичева обясни, 
че EEN се занимава с намиране 

на бизнеспартньори, включи-
телно и по проекти в сферите 
на леката промишленост, тури-
зма и културно-историческото 
наследство. Румънци, българи 
и унгарци установиха контакт 
и си размениха рекламни ма-
териали. Всички се разделиха 
с надеждата, да е положено на-
чалото на нови трансгранични 
начинания в областта на тури-
зма.

Йордан Енев

БИЗНЕССРЕЩА НА ТУРОПЕРАТОРИ В ШАБЛА
Български, румънски и унгарски туроператори се срещнаха в Зеления център
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 26 октомври 2018 година се 

навършват 23 години от смъртта на 
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ИЛИЕВ

(САШО)
починал на 59 години

Времето е безсилно да излекува 
тъгата и болката ни по теб.

С много тъга, обич и признателност 
се прекланяме пред  
светлата ти памет!

Поклон! Дълбок поклон!

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 22 октомври 2018 година 

се навършиха 
5 години от смъртта на

СПИРО ПЕТРОВ ПЕТРОВ
починал на 73 години

Минават дни, месеци, години.
Ние никога няма да те забравим!

Поклон пред паметта ти!
От семейството

ОБЯВА
Чистене и подмазване на комини, 

подмяна на керемиди.
ТЕЛЕФОН: 0888 42 79 11

кУПУВаМ зеМеделска зеМя  
в общините Шабла, Каварна,  

Балчик и Г.Тошево. 
Teл:0579 7 70 11, 0885 838 354

Топлохидроизолация, подмазване  
на комини и посТавяне  

на ТоплобиТумни керемиди.
Телефон:0884 52 50 80

ХИдРОИзОлаЦИИ
и ремонт на покриви със цигли. 

Газопламъчни покриви.  
Тенекеджийски услуги, ремонт на олуци.
Работи качествено и коректно, с гаранция 15 години!

Телефон за връзка:0879/98-40-79

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
АКАЦИЯ – 85 лв. трупчета, 90 лв. цепеници
ГЛЕДИЧ, ЯСЕН И МЕШЕ – 95 лв.трупчета 
и 100 лв. цепеници

Осигурен транспорт в рамките на гр. Шабла

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

ЗИДАМ
 подмазвам и чистя комини, подменям керемиди, 

поставям битумни керемиди. Поставям и 
хидроизолация на покриви. Качествено!

Телефон за контакт:  

0896/49-71-40

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
АКАЦИЯ ЦЕПЕНИЦИ – 90 лв. за кубик

ГЛЕДИЧ, МЕШЕ, ЯСЕН:
ТРуПЧЕТА – 95 ЛВ. ЗА КуБИК   ЦЕПЕНИЦИ – 100 ЛВ. ЗА КуБИК

Осигурен безплатен транспорт за гр. Шабла
Ул. „Чипровска“ №10

Телефон за контакт: 0888/ 850 925

ПРОДАВАМ

дворно място в село Ваклино, 1 дка.
Тел. за контакт: 0899/742-879

 Гергина Стоянова

кУПУВаМ зеМеделска зеМя
в землището на община Шабла.

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

ПРедлаГаМ следнИТе УслУГИ
Косене на треви, чистене на храсти, фрезоване  и 

цялостна обработка на парцели.
Телефон за контакт: 0884/52-50-80

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
ВсИЧкИ ВИдОВе 
засТРаХОВкИ

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

Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

ПРОДАВАМ 
пчелни семейства с кошери „даданблат“.

Телефон: 0889 41 09 44

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 ОРанЖеРИИ
Внос от Русия. Гаранция за ползване, различни размери, 
неръждаема конструкция, UV защита. 4 мм. дебелина на 
поликарбоната. До 10 работни дни – безплатна доставка 

и по желание монтаж.
достъпни цени!

Тел за връзка: 0886/22-85-99

ПРОдаВаМ дЮлИ
Тел. за контакт: 0988/81-59-55

ПРОДАВАМ
„ЛАДА 1500“, С 5 СКОРОСТИ И ТЕГЛИЧ. ЦЕНА 550 ЛВ.

Тел за контакт: 0888/710-738

ЦЕНТРАЛНО  ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ДОБРИЧ

9300, гр.Добрич, бул. „Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058 664764

О Б Я В А
за провеждане на конкурс 

за приемане на военна служба
Със заповед № ОХ-731/30.08.2018 г. на министъра на отбраната на Репу-

блика България са обявени за вакантни 4 четири длъжности  в Централния 
артилерийски технически изпитателен полигон, които следва да се зае-
мат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба от лица, 
завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина. 

Всички длъжности, без изключение са за В.Ф. 26940 – Стара Загора.
І. Длъжности:
Изпитател-пиротехник, той и шофьор-багерист Редник - 3-ти клас
2. Изпитател на взривни вещества, той и шофьор Редник - 3-ти клас
3. Монтьор на пътни превозни средства, той и заварчик Редник - 

3-ти клас
4. Младши специалист по материално-техническо осигуряване, той 

и шофьор Редник - 3-ти клас

ОБЯВА
за приемане на военна служба след провеждане конкурс  на лица 

завършили граждански средни или висши училища в страната и в 
чужбина 

Със заповед № ОХ-728/29.08.2018 г. на министъра на отбраната на 
Република България са обявени за заемане след провеждане на конкурс 
от лица завършили граждански средни или висши училища в страната 
и в чужбина, 2 (две) вакантни длъжности от състава на Съвместното 
командване на силите, както следва:

Младши специалист по физическа подготовка и спорт в център за 
елитен спорт във В.Ф. 22980 – София.

 Изисквания за кандидатите:
- задължително да фигурира в състезателните протоколи от послед-

ната спортно-състезателна година.
- да има редовни спортно-състезателни права по индивидуални 

спортове и или по спортове с военно-приложно значение.
- да е държавен шампион от държавните първенства по вид спорт, 

както и медалисти или финалисти от световни и европейски първен-
ства или олимпийски игри.

- да е включен в състава на националните отбори за мъже (жени) 
или младежи (девойки)л

- да е състезател в спортна дисциплина таекуон-до.

Повече информация може да получите от офиса за водене на военен 
отчет към общината или на   телефон: 0888/ 321 253, както от сайтовете 
на:                          

Централно военно окръжие : www.comd.bg  и
Министерство на отбраната : www.mod.bg 

Образци от формулярите и подробностите за  кандидатстване са 
изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет.4, 

тел. 058/664 764, 
където се подават необходимите документи.

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 № 457/26.09.2018  г. на Общински съ-
вет гр.Шабла и Заповед № РД-04-415/18.10.2018 г. на Кмета на Об-
щината, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на 
следния имот – частна общинска собственост :

Решение на
Общински

съвет гр.Ша-
бла

Имот

Местона-
хожде ние
/населено 

място/
площ
кв.м

Начална
тръжна
цена /
лева/, 

без ДДС

Депо-
зитна

вноска
/лева/

457/26.09.2018 

ПИ 73780.501. 
559
УПИ ІХ, кв.5 с.Тюленово 540 22 190,00 4 438,00

Търгът   ще  се проведе на 09.11.2018 г. /петък/ от 10:00 часа в 
заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.

Стойността на тръжната документация е 60,00 /шестдесет/ 
лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа на 
01.11.2018 г.

Получаването на тръжната документация става в стая 106 на 
Общината от 01.11.2018 г. до 16:00 часа на 08.11.2018 г., след пред-
ставяне на документ за закупуване.

 Оглед на имота всеки работен ден от 29.10.2018г. до 08.11.2018 
г. от 13:00 до 16:00 часа.

  Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената на-
чална тръжна цена и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 
2437 00, BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД 
до 16:00 часа на 08.11.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за об-
служване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 08.11.2018 г.

При неявяване на кандидати на 09.11.2018 г., насрочвам втори 
търг на 16.11.2018 г. от 10:00 часа при същите ред и условия.

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

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 № 459/26.09.2018  г. на Общински съ-
вет гр.Шабла и Заповед № РД-04-416/18.10.2018 г. на Кмета на Об-
щината, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на 
следния имот – частна общинска собственост :

Решение на
Общински

съвет гр.Ша-
бла

Имот

Местона-
хождение
/населено 

място/

площ
кв.м

Начална
тръжна
цена /
лева/, 

без ДДС

Депо-
зитна

вноска
/лева/

459/26.09.
2018

ПИ 83017.503.
3070
УПИ ХV, кв.14

гр.Шабла 1127 31 800,00 6360,00

Търгът   ще  се проведе на 09.11.2018 г. /петък/ от 10:30 часа в 
заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.

Стойността на тръжната документация е 60,00 /шестдесет/ 
лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа на 
01.11.2018 г.

Получаването на тръжната документация става в стая 106 
на Общината от 01.11.2018 г. до 16:00 часа на 08.11.2018 г., след 
представяне на документ за закупуване.

Оглед на имота всеки работен ден от 29.10.2018г. до 08.11.2018 
г. от 13:00 до 16:00 часа.

Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената 
начална тръжна цена и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 
2437 00, BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД 
до 16:00 часа на 08.11.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 08.11.2018 г.

При неявяване на кандидати на 09.11.2018 г., насрочвам втори 
търг на 16.11.2018 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.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, Реше-
ние на Общински съвет гр.Шабла № 463/ 26.09.2018г. и Заповед № РД-04-
413/09.11.2018 г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване 
за отдаване под наем на земеделска земя в землището на гр.Шабла, както 
следва:
ПИ 83017.102.1 с площ 59.025 дка.
Имотът се отдават за срок от 2/две/ стопански години 2018-2019г. и 2019-
2020г.
Търгът ще се проведе на  09.11.2018 г. /петък/ от 09:30 часа в заседателната 
зала на Общинска администрация гр.Шабла.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 10 % от началната 
тръжна цена за масива, за който се кандидатства и се внася по сметка BG 
64 СЕСВ 9790 3347 2437 00,  BIC: СЕСВ ВG SF  при „ЦКБ” АД до 17:00 часа 
на 08.11.2018 г. 
Стойността на тръжната документация е 20.00 лв./двадесет лева/ и се 
заплаща в  служба ‚‘Местни данъци и такси‘‘ – стая 109 до 17:00 ч. на 
08.11.2018 г.
Получаването на тръжна документация става  в Центъра за обслужване на 
граждани, стая 106  на Общината, след представяне на документ за заку-
пуване.
 Оглед на имотите всеки работен ден от 01.11.2018 до 08.11.2018 г. от 13:00 
ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на 
граждани, стая 106 до 17:00 часа на 08.11.2018 г.
При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 16.11.2018 
г. от 09:30 ч. 
Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 10 % от начал-
ната тръжна цена за масива, за който се кандидатства и се внася по сметка 
BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00,  BIC: СЕСВ ВG SF  при „ЦКБ” АД до 17:00 часа 
на 15.11.2018 г. 
Стойността на тръжната документация е 20.00 лв./двадесет лева/ и се 
заплаща в  служба ‚‘Местни данъци и такси‘‘ – стая 109 до 17:00 ч. на 
15.11.2018 г.
Получаването на тръжна документация става  в Центъра за обслужване на 
граждани, стая 106  на Общината, след представяне на документ за заку-
пуване.
 Оглед на имотите всеки работен ден от 12.11.2018 до 15.11.2018 г. от 13:00 
ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на 
граждани, стая 106 до 17:00 часа на 15.11.2018 г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 

или на тел. 05743/40-45, вътр.108
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ОТКРИВАНЕ НА НОУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“, СЕПТЕМВРИ, 1963-ТА

На 20-ти януари, тази го-
дина , Живко Славов отпраз-
нува юбилей – той навърши 
80 години! Познатият ни ша-
бленски учител и културен 
деец, е първият директор на 
откритото през септември, 
1963-та година, ново шаблен-
ско училище – НОУ „Асен Зла-
таров“. По повод на предсто-
ящия 1-ви ноември – Денят 
на Народните будители, „Из-
грев“ се срещна с г-н Славов.

„Изгрев“ – Г-н Славов, спо-
делете с нас как беше в първи-
те години след откриването 
на училището? Много ли се е 
променило то за 55 години?

Живко Славов – Когато за-
почвахме, имахме много добър 
и сплотен колектив. Материал-
ната ни база беше на най-съвре-
менното за времето си ниво. Но 
не можем да правим  сравнение 
с тогава и сега. Основно заради 
броя ученици, с който се рабо-
ти. Демографският срив засяга 
училището, както и всички ос-
танали институции и области в 
живота ни. На преброяването 
през 1972-ра година, населе-
нието на тогавашната шаблен-
ска селищна система (терито-
рията на сегашната община 

Шабла), беше над 10 000 души! 
За учебната 1976-та/1977-ма го-
дина, в ЕСПУ „Асен Златаров“ 
имахме 741 ученици! Няма да 
преувелича, ако кажа, че в това 
отношение положението сега е 
трагично! Хората, които сме ра-
ботили и тези, които сега рабо-
тят в сферата на образованието 
знаят, колко е важен броят на 
учениците, за самия учебен 
процес. Затова, чест прави на 
сегашните учители от СУ „Асен 
Златаров“, че се справят с това 
предизвикателство!

„Изгрев“ – Като стана дума, 
какви са впечатленията Ви 
от  настоящите учители в ша-
бленското училище?

Живко Славов – Като чо-
век, чийто живот е преминал в 
образователната система и аз, 

естествено се интересувам как-
во става днес в нашето учили-
ще. Чета и виждам, че нашите 
ученици заемат призови места 
на държавни, международни 
форуми. Това означава, че има-
ме учители, които отлично си 
вършат работата. Професиона-
листи в нашия занаят, за които  
учебно-възпитателният процес 
няма тайни! Това не може да 
стане и без да са в крак с на-
учно-техническите новости, 
както ние на времето бяхме ... 
Щастлив съм, че огъня, който 
сме запалили преди толкова го-
дини, продължава да гори!

„Изгрев“ – Вие чувствате 
ли се, като Народен Будител?

Живко Славов: - Силно ка-
зано е Будител, аз просто цял 
живот съм се занимавал с това, 
да предавам знанията и умени-
ята си на други хора. Виж, като 
Будители можем да определим 
хората, които са се вдигнали на 
бунт срещу тежкия данък, през 
1900-та година край Дуранку-
лак. В момента пиша материал, 
в който ще е погледнато през 
по-различна призма на бунта  
преди 118 години. Използвам 
възможността да поканя жите-
лите на Общината на първата 

копка на паметника на героите 
от бунта, която ще бъде напра-
вена сега, в четвъртък, на 25-ти. 

„Изгрев“ – Какво бихте си 
пожелали за Празника?

Живко Славов: - Моята меч-
та е, да видя училищния двор 
отново пълен с деца! След като 
завършат нашето училище и се 
доизучат навън, нашите деца да 
се завръщат  отново тук, в Ша-
бла, и да работят за благото на 
нашата община! Наясно съм, че 
това ще може да стане само, ако 
се подобрят икономическите 
условия и вярвам в това!

„Изгрев“ А на шабленските 
деца и техните учители?

Живко Славов: - Нека учи-
телите да продължават да рабо-
тят за извисяване на човешкия 
дух, защото той е разковничето 
за щастието на човека! И като 
дете, и по-нататък…

„Изгрев“ Благодаря за от-
деленото време, учителю, чес-
тит Празник!

Живко Славов: - И аз бла-
годаря за вниманието, честит 
Празник на Народните будите-
ли и на Вас, и на читателите на 
„Изгрев“!

Интервюто взе Йордан 
Енев

Живко Славов: „ОГЪНЯТ, КОЙТО ПРЕДИ ГОДИНИ 
ЗАПАЛИХМЕ, ПРОДЪЛЖАВА ДА ГОРИ!“

На входа откъм улица „Добруджа“

Преди първия училищен звънец

В новата езикова зала е интересно и на гостите…

Секретарят на СОНС Шабла, Янаки Иванов; зам. директорът на 
НОУ „Асен Златаров“, Донка Григорова; директорът на учили-
щето, Живко Славов и кметът на село (тогава) Шабла, Михаил 
Махалнишки, на откриването на училището.

Учителката по руски език, Мария Точкова, показва на пулта, как 
работи апаратурата в езиковата зала.

Началната учителка Веселина Букрова, на работното си мяс-
то. Днес Букурова е един от членовете на клуба на учителите 
пенсионери – „Будител“.

ОБЩИНА ШАБЛА
И

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – ГР.ШАБЛА
Ви канят да се присъедините към кампанията

„СЪБЕРИ КАПАЧКИ ДАРИ 
ЖИВОТ“

Включете се и Вие в нашата кампания за събиране на пласт-
масови капачки и жълти стотинки, с цел закупуване на ново 

родилно легло за АГ отделение – МБАЛ гр. Добрич.
Желаещите могат да донесат събраните от тях капачки на мяс-
то в ЦОП гр. Шабла, ул. „Равно поле” №37, тел.  0882/11-62-99, 

всеки работен ден от 08.00 до12.00 ч.и от 13.00 до 17.00 ч.

ПОЕТИЧЕН КЪТ

КОРЕНЪТ
Не за успех и слава съм дошъл - 
дойдох, защото трябва да живея. 
Ако на някого изглеждам зъл, 
това е само негова идея.

Не мога и не искам да шумя. 
И мисълта ми - тромава и бавна - 
подобно корен спечена земя 
на битието смисъла вдълбава.

Едва когато всичко изрека, 
а нека да ме чуе, който иска, 
едва тогава ще подам ръка 
да се сбогувам с врагове и близки.

Виж: времето косата завъртя - 
коситбата ще бъде безпощадна 
и може би и моите листа 
сред всички окосени ще попаднат.

Измрели еднодневки, стебълца, 
лисичета със хитрост вездесъща, 
заблуди на посредствени сърца - 
туй всичко само в почва се превръща.

Ще дойде ново племе някой ден 
и щом земята спечена погледне, 
ще види, че пробива стрък зелен…
Защото корените мрат последни.

Атанас Мочуров (1981)

Ви канят да по-
могнете на децата 
от ЦОП за събира-
не на пластмасови 
бутилки от вода, 
безалкохолни на-
питки, бира, сокове 
и мляко, опаковки 
от шампоани, мие-
щи препарати, ко-
зметични продукти, 
кутии за храна и 
сладолед, найлоно-
ви торби и плико-
ве. Организатор на 
събитието са „Еко 
Партнърс Бълга-
рия“ със съдействи-
ето на Община Ва-
рна, „Пристанище 
Варна“ ЕАД, „Сиела 
Норма“ АД. 

За предадените 
отпадъци от пластмаса над 3 
кг., ще се получава ваучер на 
стойност 10 лв. за покупки от 
книжарници „Сиела“.

Желаещите могат да донесат 
събраните от тях събрани ко-

личества на място в ЦОП:
 гр. Шабла, ул. „Равно поле” 
№37, тел.  0882/11-62-99  – до 
30.10.2018 г, всеки работен 

ден от 8.00 до 12.00 часа и от 
13.00 до 17.00 часа.

ОБЩИНА ШАБЛА И
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОДКРЕПА – ГР.ШАБЛА
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ПРеГледИ
ПРИ 

Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ
кардиолог

24 октомври (сряда), 13:30 часа - Шабла
ПРОдаВаМ ПРасенЦа

Тел. за контакт:  0886/79-66-89

От НАП Добрич напомнят 
на своите клиенти, че всяко 
предприятие или самоосигу-
ряващо се лице, което изплаща 
на физически лица доходи из-
вън тези по трудов договор и 
е задължено да удържа данък, 
трябва да подаде декларация за 
дължими данъци.  Декларация-
та – по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и 
по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дъл-
жими данъци (образец 4001), се 
подава в сроковете за внасяне 
на дължимите данъци. Авансо-
вият данък за доходите от наем, 
от друга стопанска дейност и 
за паричните доходи от други 
източници, удържан за доходи, 
изплатени през третото три-
месечие на 2018 г. се декларира 
в срок до 31 октомври 2018 г. 
Декларацията се подава и от 
физически лица, ако предприя-
тието или самоосигуряващото 
се лице – платец на дохода не 
е задължено да удържа и съот-
ветно да внася данък. Дължи-
мите данъци се декларират в 
НАП до края на месеца, след-
ващ тримесечието, през което 
е придобит доходът, като за до-
ходи от наем или от друга сто-
панска дейност, придобити от 

физическите лица през третото 
тримесечие на годината, срокът 
е съответно 31 октомври 2018 г. 
Декларацията за дължими данъ-
ци (образец 4001) се представя в 
НАП и за окончателните данъ-
ци, удържани върху доходите на 
чуждестранни физически лица 
(например върху възнагражде-
ния за услуги, неустойки, обез-
щетения, стипендии за обуче-
ние в България, доходи от лихви 
и други), както и за окончател-
ните данъци върху доходите от 
дивиденти и др., дължими от 
местни и чуждестранни физи-
чески лица. Формулярът се по-
дава и за данъци при източника 
по Закона за корпоративното 
подоходно облагане, като на-
пример данъци върху дивиден-
тите и ликвидационните дялове 
в полза на чужди фирми и мест-
ни дружества, които не са тър-
говци, включително общините. 
Повече информация за по-
пълване на декларациите и за 
плащане на дължимите данъ-
ци клиентите на НАП могат да 
получат на телефона за инфор-
мация 0700 18 700 на цената на 
един разговор.

НАП Добрич

ЗА ВОДАЧИ
Важно!
Децата са част от движението 

пътя и още се учат да се пазят сами.
Ако се движиш покрай детско 

или учебно заведение
- Винаги спазвай ограничени-

ята на пътя. Те са, за да предпазят 
децата и теб от пътен инцидент.

- Винаги бъди в готовност да 
спреш. Обикновено децата се 
движат на групи, но често някое 
от тях изостава, а после бърза да 
настигне другите и забравя, че е на 
пътя и че там има други правила. 

- Винаги помни, че децата не са 
възрастни. Тяхното поведение не е 
логично и не е адекватно.

- Никога не спирай върху 
пешеходната пътека. Това кара 
децата да търсят друго място за 
пресичане на пътното платно и се 
оказват в риск от катастрофа.

Ако преминаваш покрай спир-
ка на масовия градски транспорт в 
близост до училище

- Винаги се движи с по-ниска 
скорост от разрешената. Децата се 
движат към или стоят на спирките 
на групи и разговарят, без да забе-
лязват, че са слезли от тротоара и 
са опасно близо до автомобилния 

поток.
 - Винаги бъди в готовност да 

спреш. Нерядко децата променят 
решението си в последния мо-
мент и неочаквано и изненадващо 
сменят посоката си на движение 
тичешком. В тези ситуации те не 
помнят правилата за безопасно 
поведение. 

 - Винаги давай предимство 
на децата, които пресичат на пе-
шеходна пътека. Ако зад теб има 
друг автомобил, подай разбираем 
за водача му знак, че също трябва 
да спре и да изчака преминаването 
на децата.

- Винаги бъди толерантен към 
деца-велосипедисти. Никога не 
забравяй, че те нямат напълно из-
градени навици и може внезапно 
да предприемат маневра, без да 
укажат това с ръка.

- Ако забележиш неправилно 
или рисково поведение, спри и 
обясни на детето до какви после-
дици може да се стигне.

При катастрофа на пътя подай 
сигнал на телефон 112.

Отдел „Пътна полиция“ –
Главна дирекция „Национал-

на полиция“
НАП Добрич

ДО 31 ОКТОМВРИ СЕ 
ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯТА 
ЗА ДЪЛЖИМИ ДАНЪЦИ 

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ 
ЗА БЕЗОПАСТНОСТ НА ПЪТЯ

Колективът и потребителите на ЦСРИ, отбелязаха на 16-ти 
октомври, Световния ден на хляба. Те омесиха и изпекоха вкусни 
кифлички.

Младежки център – Добрич и Фондация „Лумос“, България
организират

II ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 
   „Защо семейството е важно за всяко дете?“

Р Е Г Л А М Е Н Т
Целта на конкурса е да даде възможност на младите автори да 

споделят с нас своето виждане за важността на семейството, за 
ролята му в израстването на детето, за това как децата усещат 

света и своето място в него през призмата на семейството.
Условия за участие:
В конкурса могат да вземат участие млади хора на възраст 11 – 19 
години, разпределени в две възрастови групи: 11- 14 години, 15 – 19 
години; 
Участниците  трябва да представят есе на тема : „Защо семей-
ството е важно за всяко дете?“
 с обем до три стандартни печатни страници (30 реда по 60 знака 
на ред, включително интервалите).
Към всяко есе трябва да е изписана следната контактна инфор-
мация:
Трите имена
Възраст 
Точен адрес, телефон, електронна поща
Учебно заведение
Крайния срок за изпращане на есетата за участие в конкурса е 
19.11.2018г. на адрес: гр.Добрич 9300, Общински младежки център 
„Захари Стоянов“ П.К.№ 15, или на  електронна поща: mcdobrich@
mc-dobrich.org ;  mcdobrich@abv.bg ;
Предвиден е награден фонд.
Оценяване:
Оценяването ще се извърши от компетентно жури.   
При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, техни-
те творби да останат във фонда и бъдат използвани и разпрос-
транявани от Младежки център – Добрич и Lumos Bulgaria.

За информация:
Младежки център – Добрич, тел.: 0884 311 428; 058 6026 91;

На 7 октомври 2018 година, 
танцов състав „Карапчанка” 
при читалище „Слънце 1871”- 
с.Крапец, участва  под  №138 в 
програмата  на VI Национален 
фолклорен фестивал 

„С хоро и песен във Водица 
всяка есен”, с.Водица, общ. По-
пово. 

След приключване на из-
пълненията в конкурсната 
програма жури в състав: акад. 
проф. д-р Любен Досев от Ака-
демията за музикално, танцово 
и изобразително изкуство - 
Пловдив; гл . ас. д-р Димо Енев 
от същата академия; Искра То-
дорова - етнограф; Таня Илиева 
Досева и Драгомир Славчев, 
извърши класирането на учас-
тниците. Първо място журито 
не  присъди, второ място спе-
чели ТФ „Колорит” от с. Кара-
маново, общ. Ценово и трето 
място - ТС „Карапчанка“ от с. 
Крапец, общ. Шабла. 

За нашето читалище и 
по-конкретно за танцьорките, 
тази  оценка е повече от отлич-
на, отчитайки не само прециз-
ното оценяване на журито, но и 
факта, че самодейките ни сами, 
без помощта на специалисти 

създават своите танци, които са 
съчетание от хореография, му-
зика, изпълнение и визия.

Честито на самодейките от 
с. Крапец за извоюваната на-
града, която е плод на техните 
усилия и труд.

С пожелания да са все така 
всеотдайни, енергични и съп-
ричастни към запазването, пре-
даването и популяризирането 
на нашия, български фолклор.

Мария Дончева,
секретар на НЧ  

„Слънце 1871”,
с.Крапец

ВИСОКА ОЦЕНКА ЗА 
ТС „КАРАПЧАНКА“

ТС „Карапчанка“

На 20 октомври, в картин-
ната сбирка на НЧ “Зора 1894“ 
Шабла се откри изложба на 
16-годишната Кристиана Ма-
рин от Румъния. 

Организатори на събитието 
са СНЦ „Обединени за Шабла“, 
НЧ „Зора 1894“ и Съюзът на 
офицерите и сержантите от за-
паса и резерва (СОСЗР). Денят 
за откриването на изложбата не 
е избран случайно - между два 
празника: 19 октомври, когато 
чествахме Св.Иван Рилски в 
България и 25 октомври – Деня 
на армията в Румъния.

Гости от румънска страна 
бяха Емилия Дабу, Лиана Наум, 
Александър Бачу, Николае Га-
джану, личности добре познати 
и уважавани от обществеността 
в Шабла.

На срещата присъставаха и 
д-р Йорданка Стоева - предсе-
дател на Общинския съвет, Да-
ниела Кючукова - председател 
на Читалищното настоятелство, 
Емил Тодоров -председател на 
СОСЗР, приятели и съмишле-
ници на идеята за „Изкуство без 
граници“.

Първа своя поздрав към мла-
дата авторка и присъстващите 
отправи д-р Йорданка Стоева. 
Тя благодари за възможността в 
Шабла да гостува толкова млад 
автор и изрази надеждата си, че 
много повече хора ще се докос-

нат до тези картини. Благодари 
на всички малки и големи, от 2 
до над 80 годишни. 

Посетителите бяха от четири 
държави – България, Румъния, 
Русия и Беларус, което направи 
изложбата международна.

Кристиана Марин подари 
своя картина на Община Шабла, 
които от своя страна ще я дарят 
на семейството на загинал техен 
член.

Своя музикален поздрав 
отправиха възпитаниците на 
Жана Рачева – Нина Овчарова и 
Моника Петрова и хор „Патри-
от“ към СОСЗР с ръководител 
Стойчо Захов.

Емилия Дабу имаше чест-
та да предства художничката 
Кристиана Марин – едно 16 го-
дишно момиче от Констанца, 
която може да се похвали с вече 
две изложби в Мангалия. Мно-
го хубави картини, от които по 
нищо не личи крехката възраст 
на техния автор.

Топли думи за Кристиана 
Марин отправи и Емил Тодоров. 
Той я нарече „изграден автор“, 
който сътворява прекрасни гра-
фики и портрети. Картини, кои-
то излъчват емоция. Емоция, 
която ще остане месеци наред 
като положителен заряд. 

„Тази изложба в Шабла ще 
остане хубав спомен в автоби-
ографията на Кристиана“ – из-

рази надеждата си и пожела ис-
кренно Емил Тодоров.

Още суперлативи за Кристи-
ана разказа и Лиана Наум – из-
растнала в задружно семейство, 
което я подкрепя. Портретите 
на моряци, които тя рисува са 
действителни хора от Манга-
лия.

„Като дойда в Шабла се 
чувствам като у дома си. Тук 
съм, за да презентирам излож-
бата на Кристиана, защото има 
какво да се види и за пореден 
път се срещнах с приятели и 
близки“ – каза Николау Гаджа-
ну.

Сред присъстващите, който 
искаше да сподели своето мне-
ние, беше шабленският худож-
ник Люба Захова.

„Виждам много труд, съ-
вършенни техники на графит. 
Пътят й на артист тепърва ще 
започне. За мен тя е надрасна-
ла възрастта си. Пожелавам й 
да учи в Академия, върху тази 
остнова да изгради себе си като 
артист, виждането си към све-
та. Защото на тях, младите хора 
се надяваме да променят към 
по-добро света.“ – каза Люба 
Захова.

От името на „Обединени за 
Шабла“ говори Цонка Русева. Тя 
нарече младата дама „самороден 

талант“, който ако беше роден 
във времето на Микеланджело, 
името й щеше да стои до него. 
Пожела й да развива дарбата, 
която има и името й да остане в 
историята на Румъния.

Даниела Кючукова също из-
рази впечатленията си от твор-
чеството на младата дама и каза, 
че нейния труд е добър пример 
за всички.

След като чу толкова мили 
думи и пожелания, думата бе 
дадена на „главния виновник“ 
Кристиана Марин. Тя разказа за 
себе си – възпитаник в 10 клас 
на Училището за изкуство в 
Констанца и благодари на всич-
ки, които присъстват на излож-
бата. Марин каза, че картините 
й са плод на нейните чувства и 
реални образи. 

„С присъствието си вие ми 
доказахте, че всичко, което съм 
правила досега си е струвало. 
Имам голямо желание да стана 
истински художник.“ – каза в 
края на официалната част мла-
дата авторка.

Бел.ред.: Изложбата ще 
остане в Шабла до 2 ноември 
2018 година. Можете да я раз-
гледате всеки работен ден от 
10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 
16.00 часа.

Йорданка Радушева

ИЗЛОЖБА НА КРИСТИАНА МАРИН ГОСТУВА В ШАБЛА

За картините и таланта на младата дама, говори Емил Тодо-
ров.

Кристиана Марин (вдясно) пред почитатели на изобразително-
то изкуство 


