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„Станете промяната, която искате да видите.“ 
 Махатма Ганди

МИСЪЛ НА БРОЯ

Минималната работна 
заплата  стана 560 лв. от 1 
януари 2019 г. Размерът й  се 
повиши с 9,8% в сравнение с 
настоящата година, реши пра-
вителството.

Увеличаването на размера 
на минималната работна запла-
та отразява заявения приори-
тет на правителството за устой-
чиво повишаване на стандарта 
на живот.

Нарастването ще доприне-
се за повишаване на мотива-
цията за търсене на работа на 
най-нискодоходната група от 
работната сила, както и за за-
пазване на жизненото равнище 
и намаляване на риска от бед-
ност сред работещите.

От 1 януари 2019 г. мини-
малната работна часова заплата 
е 3,37 лв.

МС

На 27 декември, в община 
Шабла се получиха хранителни 
продукти от Фонда за европей-
ско подпомагане на най-нужда-
ещите се лица.

Право на такова подпома-
гане в община Шабла имат 
139 лица, съответно 119 в гра-
да и 20 в селата. Те ще получат 
пакет с 16 продукта – олио, 
захар, леща, зрял и зелен фа-
сул, херинга, пиле фрикасе, 
говеждо със сос, конфитюр, 
гювеч, грах, стерилизирани 

домати, лютеница, спагети и 
ориз.

Стойността на един пакет е в 
размер на 53,080 лв. или 24,070 
кг. на човек.

Хранителни продукти ще 
получат лицата, които отгова-
рят на 7 условия, определени от 
Агенцията за социално подпо-
магане.

Раздаването ще e от 14 яну-
ари до 28 февруари 2019 годи-
на, всеки работен ден от 9.00 до 
16.00 часа.

ВЪЗ ОСНОВА ЗАПОВЕД № РД-04-11 ОТ 03 ЯНУАРИ 
2019 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ШАБЛА,

ОБЯВЯВА
конкурс за длъжността:

”Директор” на Център за обществена подкрепа-Шабла.
1.Минимални и специфични изисквания за заемане на  длъжността, 
място и характер на работата:
-Образование: Висше – Магистър /специалност - социална педагогика, 
социални дейности, психология и др. хуманитарни /
-Професионален опит - минимум 3 години стаж /за предимство ще се 
счита предишна ръководна позиция. Опит в сферата на работа с деца 
и семейства, опит при управлението и организацията на работа на еки-
пи, професионализъм при работа с клиенти, инициативност и творче-
ски подход в работата.
- Компютърна грамотност- WORD, EXCEL, INTERNET, др.
- Място на изпълнение:Център за обществена подкрепа-Шабла, ад-
рес:гр. Шабла, ул. ”Равно поле” № 37;
- Основна цел и задачи на длъжността:
• Ръководи, контролира и координира работата в Център за общест-
вена подкрепа.
• Възлага изпълнението на задачи, свързани с функционирането на 
ЦОП.
• Отговаря за организацията, реализацията и управлението на цялост-
ната дейност ЦОП нейното планиране, реализиране, финансово упра-
вление, оценяване и отчитане;
• Организира предоставянето на социални и образователни услуги на 
потребителите на ЦОП;
• Осъществява вътрешен контрол за изпълнението на дейността и во-
денето на задължителната документация, свързана с всеки потреби-
тел,
 - Да се стреми за добра атмосфера между служителите и потребите-
лите.
2.Конкурсът да се  проведе на два етапа :
- Подбор по документи;
- Провеждане на интервю с всеки от допуснатите кандидати, като ко-
мисията оценява кандидата и го подрежда в общото класиране след 
интервюто.
3.Кандидатите да представят следните документи:
 - СV на кандидата (европейски формат);
- Копие от диплома за завършено образование;
- Копие от документи, удостоверяващи продължителност на профе-
сионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка );
- Свидетелство за съдимост;
- Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психич-
но заболяване.
4.Срокове и място за подаване на документите:
- Срок до - 04 февруари 2019 година.
- Община Шабла, стая 106 „Деловодство“, всеки работен ден 
от 08 до 17,00 часа.

В ПОМОЩ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ…

МИНИМАЛНАТА РАБОТНА 
ЗАПЛАТА СТАНА 560 ЛЕВА

Туризмът е тясно свързан с 
околната среда. Естествената 
среда и климатичните усло-
вия са много важни за опре-
деляне на жизнеспособността 
и привлекателността на даден 
регион като туристическа дес-
тинация. Развитието на тури-
зма обикновено се основава на 
уникалните характеристики на 
околната среда, което позволя-
ва на посетителите да получат 
по-лесен достъп до интересни 
природни или изкуствено съз-
дадени обекти. През последни-
те години фокусът се измести 
към частта, която туризмът 
може да играе за намаляване 
на замърсяването на околната 
среда и изискванията за ефек-
тивно използване на ресурси-
те. 

Фондация „Пътуване“ и Фо-
рум за бъдещето от 2012 г., пра-
вят заключението, че днешните 

потребители очакват туристи-
ческите компании да изгра-
дят своята продуктова оферта 
въз основа на преживявания 
сред природата. Мнозинство-
то от 70% анкетирани смятат, 
че всички, свързани с туризма 
заинтересовани страни, трябва 
да бъдат ангажирани с опазва-
нето на околната среда, 75% от 
потребителите искат по-отго-
ворно отношение към приро-
дата и 66% биха искали лесно 
да могат да избират „по-еколо-
гична“ почивка.

Туристите настояват за еко-
логизиране на туризма. Повече 
от една трета от пътуващите 
предпочитат екологосъобраз-
ния туризъм и са склонни да 
плащат до 40% повече за еко-
почивка. Традиционният масов 
туризъм е достигнал етап на 
стабилен растеж. За разлика от 
него, екотуризмът - туризмът в 

областта на природното, кул-
турното и „мекото приключе-
ние“, поема водеща роля и се 
очаква да нарасне още по-бър-
зо през следващите две десе-
тилетия. Смята се, че глобал-
ните разходи за екотуризъм се 
повишават с по-висок темп от 
средния за промишлеността 
растеж.

За да отговорят на тези оч-
аквания и съобразявайки се 
със „зелените“ изисквания, 
които стават все по-важни и 
приоритетни в съзнанието на 
клиентите, кметствата на Бане-
аса и Ажижеа (район Констан-
ца, Румъния) и община Шабла, 
и община Берковица (Бълга-
рия) ,като представители на 
четири различни природни 
защитени територии с най-го-
лям потенциал за екологичен 
туризъм, обединиха усилията 
си и инициираха съвместен 

проект, наречен „Общи ресур-
си и инициативи, посветени на 
околната среда“, финансиран 
по Програма ИНТЕРРЕГ V-A 
Румъния-България 2014-2020, 
съфинансирана от Европей-
ския съюз чрез Европейски 
фонд за регионално развитие. 
Стойността на проекта е 506 
313 евро, от които за община 
Шабла са предвидени 80 275 
евро.

Целите на проекта включват 
постигане на съвместна, ин-
тегрирана визия за трансгра-
ничния район, като се започне 
с оценката на потенциала за 
устойчив туризъм на всеки 
партньор по проекта, като се 
обединят в работна мрежа Ту-
ристическите информационни 
центрове от зоните на проекта 
и се разработи обща туристи-
ческа Стратегия на Мрежата. 

Следва на стр.3

ОБЩИНА ШАБЛА – В ТРАНСГРАНИЧЕН ЕКОПРОЕКТ
Кметът на Общината връчва наградата на Атанас Ата-
насов Богоявленски водосвет в Поделението

На 6 януари отбелязваме 
светлия християнски празник 
Богоявление или Йордановден.

По традиция се провежда 
Богоявленски водосвет и ри-
туали за изваждане на кръста.

Празникът започна в храм 
„Св. Харалампий“ в Шабла, къ-
дето отец Павел Максимов от-
служи Богоявленски водосвет, 

а изпълненията на църковния 
хор с диригент Силвия Ван-
гелова допълниха у миряните 
усещането за светостта на праз-

ника.
По късно през деня, на към-

пинг „Добруджа“ в Шабла бе 
извършен водосвет и хвърлен 
кръста в морето. Тази година 
смелчаците бяха седем – Тодор 
Узунов, Атанас Атанасов, Дани-
ел Петров, Георги Петров, Ни-
колай Стоянов и Антонио Геор-
гиев. Най-здрав и честит през 
2019 година ще бъде Атанас 
Атанасов, който беше най-бърз 
в ледените води. Кметът на об-
щина Шабла, Мариян Жечев, 
връчи на Атанас икона и пара. 

Атанас Атанасов е на 37 го-
дини и работи като военнослу-
жещ. Тази година, той за трети 
път вади Богоявленския кръст. 
След като пребори конкурен-
цията, Наско си пожела здраве 
и късмет.

Безспорен победител (пора-
ди липса на други участници) 
в село Крапец, беше редовният 
скачач, 36-годишния рибар Ди-
митър Марчев, родом от село-
то. Той също беше награден от 
Кмета на Общината.

За пореден път фирма „Ки-
рилови ООД“ осигури почерп-
ката за гостите на празника 
след края на светия ритуал.

В  студеният, но слънчев ден 
в с. Дуранкулак, на къмпинг „ 

Космос”, отец Атанас от-
служи Богоявленски во-
досвет. В ледените води 
на Черно море се потоп-
иха  шест смели и млади 
момчета, готови  да хва-
нат кръста навръх Йор-
дановден.  29-годишният 
Станислав Николов спаси 
кръста от ледените води 
на морето. Веселин Йор-
данов, кмет на Дуранку-
лак, връчи подобаващо 
награда на смелия млад 
човек. Имаше и специал-
на парична награда, оси-
гурена от именика Йор-
дан Попчев.

На събитието  при-
съства зам. кмета на об-
щина Шабла – Цветелин 
Йорданов.  

Много жители и гости 
на Дуранкулак уважиха този 
светъл празник – Йордановден!

На 6 януари, военнослу-
жещите от шабленското поде-
ление също празнуват. Отец 
Павел Максимов извърши 
Богоявленски водосвет, осве-
ти бойното знаме и поръси за 
здраве присъстващите.

Гости на церемониите в об-
щина Шабла бяха Областният 
управител на област Добрич 

Красимир Кирилов и заместни-
ците му Красимир Николов и 
Живко Желязков. Сред при-
състващите беше и Даниела 
Димитрова – депутат от ПП 
ГЕРБ в област Добрич.

На празника присъстваха 
още д-р Йорданка Стоева - 
председател на Общинския съ-
вет в Шабла, заместник-кметът, 
Цветелин Йорданов, жители и 
гости на община Шабла.

Йорданка Радушева

НА БОГОЯВЛЕНИЕ…

Димитър Марчев от село Кра-
пец

Най-бързият в Дуранкулак -  Станис-
лав Николов  
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 14 януари 2019 г.

се навършват 13 години откакто ни 
напусна

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 
(Тотото)

Починал на 65 години
Нанизват се като мъниста в дните

в броеница от тъжни дни.
Но не намаляват сълзите в очите

и все така ни липсваш ти!
Съпруга Елена и син Георги

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

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/ 94-35-26

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ  
в общините Шабла, Каварна,  

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

ПРОДАВАМ
Ябълки и боб

Тел. за контакт: 0894/72-56-84

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
АКАЦИЯ – 90 лв. трупчета, 95 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

ГРАВИРАНЕ
на портрети върху черен гранит -  

черно-бели и цветни.
Портретни надписи и имена върху масив.

Тел. – 0888/96-33-31

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
ВСИЧКИ ВИДОВЕ 
ЗАСТРАХОВКИ

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

Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
дограма PVC И AL, ковано желязо

огради, порти, портали, интериорни и 
входни (блиндирани) врати

Шабла, ул.“Кубрат“ №1
Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

ПРОДАВАМ ЧИЗЕЛ, ДИСКОВА 
БРАНА И КУЛТИВАТОР  
В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ

Цена по договаряне.
Телефон за контакт: 0889/95-00-08

ЗП МИЛЕН РАЙЧЕВ
НАЕМА И КУПУВА

земеделска земя в района
на най-добра цена.

Телефон за контакти: 0895 60 75 50

В брой 98 на Държавен вест-
ник от 27 ноември 2018 г. са об-
народвани изменения и допъл-
нения, касаещи собствениците и 
ползвателите на регистрирани и 
нерегистрирани водовземни съ-
оръжения за стопански цели и за 
лични нужди. 

С допълненията се дава въз-
можност на собствениците на 
водовземни съоръжения за 
подземни води, изградени до 28 
януари 2000 г., и на водовземни 
съоръжения, изградени до 23 
декември 2016 г., за които не са 
издадени разрешения за строеж 
и които не са вписани в регис-
търа по чл. 118г, ал. 3 от Закона 
за водите, в срок до 27 ноември 
2020 г. да подадат в съответната 
басейнова дирекция заявление 
за вписване.

Собствениците на кладенци 
за задоволяване на собствени 
потребности на гражданите, 
разположени в границите на 
населените места и селищните 
образувания, за които не са по-
дадени заявления за вписване 
в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 
5 от Закона за водите, в срок до 
27 ноември 2020 г. следва да по-
дадат в съответната басейнова 
дирекция заявление за вписване 
в регистъра, което съдържа ин-
формацията за регистриране на 
изграден кладенец, определена в 
наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2 от 
Закона за водите.

Регистрите на водовземните 
съоръжения са публично дос-
тъпни на Интернет страниците 
на съответните басейнови ди-
рекции.

Водовземните съоръжения за 
подземни води, изградени до 23 

декември 2016 г., за които няма 
издадени строителни книжа, са 
търпими строежи по Закона за 
устройство на територията и не 
подлежат на премахване и забра-
на за ползване, когато са вписани 
в регистъра по чл. 118г, ал. 3 от 
Закона за водите.

Измененията касаят също и 
титулярите на разрешителни за 
водовземане – декларациите за 
дължимата такса за водовземане 
ще се изготвят по нов образец, 
като срокът за заплащането й 
вече ще е до 15 февруари на след-
ващата година. Отпада задълже-
нието на директора на басейнова 
дирекция да изпраща потвърди-
телно писмо за дължимата такса 
до титуляра на разрешителното. 
Когато в декларацията се уста-
новят несъответствия, които за-
сягат основата и размера на оп-
ределената такса, директорът на 
басейновата дирекция ще издава 
акт за установяване на публич-
но държавно вземане, с който се 
коригира декларацията. Декла-
рирането и установяването на 
задължението ще се извършват 
по реда на Данъчно-осигурител-
ния процесуален кодекс, а об-
жалването ще става по реда на 
Административнопроцесуалния 
кодекс.

Отпада фиксираният триме-
сечен срок преди датата на изти-
чане, за подаване на заявление за 
продължаване срока на действие  
на разрешително, издадено по 
реда на Закона за водите. Според 
изменената разпоредба, заявле-
ние за продължаване срока на 
действие на разрешителното ще 
се подава преди изтичането му, 
пред органа, който го е издал.

 ОБЩИНА ШАБЛА
О Б Я В А

Общинска администрация гр.Шабла на основание 
чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.47, 
ал.1; чл.95, ал.1 и чл.97, ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 
481/04.12.2018  г. на Общински съвет гр.Шабла и Заповед № 
РД-04-10/03.01.2019 г. на Кмета на Общината, обявява пуб-
личен търг с тайно наддаване за продажба на следния имот 
– частна общинска собственост:

№ Решение 
на

Общин-
ски

съвет 
гр.Шабла

Имот Местона
хождение
/населено 
място/

площ
кв.м

Начална
тръжна
цена /
лева/, без 
ДДС

Д е п о -
зитна
вноска
/лева/

1 481/04. 
12.2018 

ПИ 
39493. 

501.712
УПИ 
ХІХ, 
кв.5

с.Крапец 1101 44 040,00 8 808,00

2 481/04. 
12.2018

ПИ 
39493. 

501.713
УПИ 

ХХ, кв.5

с.Крапец 1027 41 080,00 8 216,00

  
Търгът   ще  се проведе на 23.01.2019 г. /сряда/ 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 
22.01.2019 г.

Получаването на тръжната документация става в стая 106 
на Общината от 15.01.2019 г. до 16:00 часа на 22.01.2019 г., след 
представяне на документ за закупуване.

Оглед на имота всеки работен ден от 15.01.2019 г. до 
22.01.2019 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 22.01.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 22.01.2019 г.

При неявяване на кандидати на 23.01.2019 г., насрочвам вто-
ри търг на 30.01.2019 г. от 10:00 часа при същите ред и условия.

Стойността на тръжната документация е 60,00 /шестдесет/ 
лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа на 
29.01.2019 г.

Получаването на тръжната документация става в стая 106 
на Общината от 25.01.2019 г. до 16:00 часа на 29.01.2019 г., след 
представяне на документ за закупуване.

Оглед на имота всеки работен ден от 25.01.2019 г. до 
29.01.2019 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 29.01.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 29.01.2019 г.

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

НА ВНИМАНИЕТО НА 
СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ 
НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

На 28 декември 2018 годи-
на заседава Общинския съвет 
в Шабла. На заседанието при-
състваха 8 от 11 общински съ-
ветника.

Предварително обявения 
дневен ред включваше пет до-
кладни записки за разглежда-
не. Постъпи предложение за 
добавянето на още две и така 
по време на заседанието бяха 
разгледани общо 7 докладни 
записки.

Първа точка от дневния ред 
се отнасяше до приемането на 
план-сметка на разходите за 
дейност „Чистота“ за 2019 годи-
на. Тук кметът на община Ша-
бла обясни, че през 2019 годи-
на се запазва ставката на такса 
смет, т.е няма да има увеличе-
ние. От таксата за битови от-
падъци се очаква да се събират 
538 хил.лв., а 168 хил.лв. да бъде 
разходът за сметосъбиране и 
сметоизвозване. До 30 хил.лв. 
ще бъдат задалени от общин-
ския бюджет за биологичната 
рукултивация на общинското 
депо. За закупуването на съ-
дове за съхранение на битови 
отпадъци са предвидени 10 

хил.лв.. Тази година разходите 
за марските плажове ще бъдат 
равни на приходите, които се 
получават от тях.

Съветниците упълномо-
щиха Кметът на Общината 
да подпише Запис на заповед 
в полза на Държавен фонд 
„Земеделие“ - Разплащателна 
агенция в размер на 139  240 
лв. за обезпечаване на 110% от 
заявения размер на авнсово-
то плащане за 2019 година на 
Сдружение „Местна инициа-
тивна рибарска група  (МИРГ) 
Шабла – Каварна – Балчик“, по 
Административен договор за 
предоставяне на Безвъзмездна 
финансова помощ, финансиран 
от Програмата за морско дело 
и рибарство (ПМДР) 2014-2020 
година и Споразумение по про-
ект „Изпълнение на Стратегия 
за водено от общностите мест-
но развитие на МИРГ, сключе-
но между Управляващия орган 
на ПМДР  и Сдружение „МИРГ 
Шабла – Каварна – Балчик“. С 
този документ през 2019 годи-
на община Шабла ще гарантира 
обезпечаването на дейността 
на МИРГ. През следващите го-

дини, записът на заповед ще 
бъде издаден от общините Ка-
варна и Балчик.

Местните депутати приха 
изменения и допълнения по 
бюджета на община Шабла за 
2018 година.

Община шабла ще канди-
датства с проект „повишаване 
на енергийната ефективност и 
естетизация на сградата на СУ 
„Асен Златаров“ гр.Шабла и 
физкултурния салон“ по мярка 
„Подобряване на социалната 
инфраструктура“, проект „Кра-
сива България“ 2019 година.

Предвижда се полагане на 
топлоизолация на южната фа-
сада на сградата на училището 
и на цялата сграда на физкул-
турния салон. За целта са ни 
нужни не повече от 120 хил.лв. 
или 50% в размер на 60 хил.лв. 
общински средства. Средства-
та, необходими за осигуряване 
на собствен финосов принос в 
размер на 50% от стойността 
на проектното предложение, 
да бъдат заложени в бюджета 
на община Шабла за 2019 го-
дина.

Промяна в Закона за мест-

ните данъци и такси налага 
приемането на нова Наредба 
за изменение и допълнение на 
наредба за определянето на 
размера на местните данъци на 
територията на община Шабла. 
Минимално увеличение е пред-
видено за жилищни имоти, раз-
положени на територията на 
град Шабла, село Крапец и СО 
„Кария“, включени в Списъкът 
на курортите в Република Бъл-
гария, които за съответната го-
дина не са основно жилище на 
данъчно задълженото лице, не 
са отдадени под наем и не са ре-
гистрирани като места за нас-
таняване по смисъла на закона 
за туризма. 

През 2019 година, данъкът 
ще бъде 4,5 на хиляда върху да-
нъчната оценка на недвижимия 
имот.

С последната докладна за-
писка съветниците измениха и 
допълниха свое решение №483 
от 4 декември 2018 година. 
Одобриха начална тръжна цена 
в размер на 45 лв. на месец с 
включен ДДС за всеки от тере-
ните за преместваеми обекти.

Йорданка Радушева

ЗАСЕДАВА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

На свое заседание Постоян-
ната работна група за управле-
ние на Националната програма 
по пчеларство (НПП) за триго-
дишния период 2017-2019 г. взе 
решение за отваряне на нов при-
ем на заявления за подпомагане 
за финансовата 2018 - 2019 г., по-

ради незаявен финансов ресурс 
при първия прием, осъществен 
през месец ноември 2018 г.

На сайта на ДФЗ е публику-
вано съобщение за предстоящо-
то отваряне на новия прием по 
Програмата, в периода от 7 до 18  
януари 2019 г.

НОВ ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ 
ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО НПП
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Коледа е! Под този надслов 
премина коледното тържество 
в ОУ „Св. Кл. Охридски“. 

То започна със запознаване 
на учениците с коледните и но-
вогодишни символи – елхата, 
сурвакниците и Дядо Коледа, 
когото учениците посрещнаха 
с големи емоции. Участници 
от групата „Театър“ по проект 
„Равни възможности за наши-
те деца, чрез партньорство и 
образование в мултикултур-

на среда“ представиха обичая 
„Бъдни вечер“. Следва рецити-
ране на стихове на български и 
руски език, драматизиране на 
приказки с коледна тематика. 
Имаше и весели случки от жи-
вота на голямото училищно се-
мейство, песни, забавни игри, 
танци, викторина, гатанки.

Директорът на училището 
Маргарита Тодорова поздрави 
присъстващите с настъпващи-
те празници и награди автори-

те на класираните на първите 
места сурвакници от училищ-
ния конкурс. Кулминацията на 
тържеството беше раздаването 
на подаръците на учениците 
от всеки клас от Дядо Коледа 
и чувала с 11 топки, дарени от 
Живко Спасов (общински съ-
ветник и бивш ученик на учи-
лището) за учебните часове по 
спортни дейности и за отдиха в 
групите за целодневна органи-
зация и спорт. 

Колективът на училището 

благодари на Ж. Спасов, на уп-
равителите на фирмите от гр. 
Каварна ЕТ „ДАНИ – ММ“ за 
осигурените големи шоколади 
към подаръка на всеки ученик 
и „Гергана Деница“ ЕООД за 
подарените традиционни ко-
ледни пасти за почерпката на 
учениците. 

Благодари и на Дядо Коледа, 
който всяка година е гост на ко-
ледния празник и прави пълна 
радостта на учениците.

Изгрев

КУЛТУРА

От Коледния базар в Шабла: Сестрите Веселина и Николета 
Мирчеви приеха наградата за най-красива коледна сурвакница, 
спечелена от втори клас на ОУ „Св. Климент Охридски“, Дуран-
кулак

Д-р Росица Йорданова – един от победителите в наддаването 
за трите призово класирани сурвакници

Продължава от стр. 1
Създаването на Туристи-

ческа информационна мрежа 
е част от многоцелеви мар-
кетингов и информацион-
но-консултантски подход, 
който обединява различни 
дестинации с цел да се осигу-
ри по-лесен достъп до турис-
тическите услуги, както и до 
преживяването на традици-
ите и обичаите на местните 
общности.

Всичко това е насочено към 
по-плодотворна работа с мест-
ните туристически икономиче-

ски агенти, работещи в сферата 
на еко-туризма, привличане на 
журналисти, блогъри и туро-
ператори за популяризиране 
на трансграничните уникал-
ни природни пейзажи и, не на 
последно място, разкриване на 
нови туристически маршрути 
и обновяване на старите чрез 
малки инфраструктурни по-
добрения, които да насърчават 
общуването на човека с приро-
дата.

Даниела Тодорова, ръково-
дител на Зелен образователен 
център Шабла

ОБЩИНА ШАБЛА – В 
ТРАНСГРАНИЧЕН ЕКОПРОЕКТ

ПОЕТИЧЕН КЪТ

СНЕЖНИ ДУМИ
Шейните се събират на мегдана,
ще зазвънят по белия, заснежен път…
Почуква празнично черковната камбана;
и ние чаши чукаме, ний – дрипите в света.

Във кръчмата седим и през дима поглеждаме:
момците и момичета… Нашарени шейни…
Разбъркани глави пречупено навеждаме,
тогава вън зашушне смях, закачки… на избягали жени.

Ей, припнаха… Момче, нелей догоре тази празна чаша!
Остане ли от виното, ще го допиеш ти – наздравица за нея.
Проспахме ние времето, когато беше наша.
Отдавна у дома, осъмнал сам, аз пия и копнея.

 А, може би, и тебе някога със радост е мъчила!…
Но виждам, друго някое момиче вън очи ти взима.
И на, допий ми чашата, иди, пуснете се от вашата могила,
че после в кръчмата ще те затвори зима.

 Ще те прегърне тя, ще ти се смее като твоя…
Но силно, силно ти я целуни!…
Момче, ах, чуваш ли, сред пътя на завоя
пред пропастта камбаната… за всички ни звъни!…

Яна Язова

На 19 декември в Младежки 
център - Добрич бяха награ-
дени победителите във II Об-
ластен конкурс за есе на тема 
“Защо семейството е важно за 
всяко дете?“.

Жури, с председател Сашо 
Серафимов оценява78-те твор-
би участвали в конкурса.

Дванадесетгодишният Ве-
лизар Енчев от Шабла бе от-

личен с поощрителна награда 
в първа възрастова група. Та-
лантливото момче е участник 
в клуб „Творческо писане“ при 
Общински детски комплекс с 
ръководител Мария Недяло-
ва.

Организатори на конкурса 
са Младежки информационен 
център - Добрич и фондация 
„Лумос“, България.

ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ ОТ ШАБЛА – 
ОТЛИЧЕН В КОНКУРС  ЗА ЕСЕ

Момент от разчупването на питата от стопанина за Бъдни 
вечер

КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО В ОУ “СВ.КЛ.ОХРИДСКИ“

На 05.12.2018 г. в 12:30 часа 
една от класните стаи в СУ‘‘Асен 
Златаров‘‘ – гр. Шабла събра 
възпитаници на училището 
от VIII, IX и X клас за среща с 
българския режисьор и писа-
тел  Нидал Алгафари. Поводът 
беше представянето на неговия 
роман, който се бе побрал в  че-
тири тома - „Бoжe, зaщo Гocпoд 
лъжe?“, „Aллax, милocт нямaш 
ли?“, „Любиш ли, ти Бoг cи!“ и 
„Opиcaни дa избиpaмe“. Атмос-
ферата бе вълнуваща и приятна, 
а думите на г-н Алгафари при-
влякоха вниманието на цялата 
аудитория.

Срещата започна с разказ за 
това как всъщност е стигнал до 
тук и защо е избрал писателската 
дейност след успешната си реа-
лизация като режисьор.  Гостът 
сподели, че баща му е сириец, а 
майка му е българка. Прекарва 
детството си в България, а след 
това живее шест години в роди-
ната на баща си.  Докато е бил в 
България, не е оценявал фолк-
лора, традициите и историята на 
страната ни. По време на престоя 

си в Сирия обаче, когато е бил 
далеч от родното място, го об-
зема чувство на носталгия, щом 
чуе някоя българска песен или 
просто сведение за България.  

След като се завръща в роди-
ната, първоначално учи специ-
алност „Електронна техника и 
микроелектроника“ във  Висшия 
машинно-електротехнически 
институт „Ленин“ , но по-късно 
разбира, че това не е неговата 
сфера и записва „Кинорежисура“ 
в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.  
Творческият му път започва като 
автор и режисьор на предаването 
‘‘Ку-ку‘‘, както и на много други 
предавания и филми. 

В книгите си Алгафари реша-
ва да опише историята, тради-
циите, обичаите, бита и любовта 
в България през периода 1700-
1800г. Включва разкази за ста-
рите български обичаи като ла-
заруване, нестинарство, тричане 
и други. Младото поколение слу-
шаше с интерес темите, които се 
преплитат в четирите тома на 
романа му. Писателят разказа 
по-подробно за обичая лазару-

ване. Как сега най-удачният мо-
мент да се обясниш в любов на 
едно момиче е Свети Валентин, 
а преди това е било  Лазаровден. 
На този празник, момите са пее-
ли за здраве и берекет във всяка 
къща от селото. Като на преден 
план в отделните къщи излизала 
тази, която имала предпочита-
ния към момък от дома. А сто-
паните й пълнели престилката с 
дарове. Ако й сложат само един 
орех, то това означавало, че тя 
не е за техния син. Ако й сложат  
една шепа,  тогава трябвало да 
помислят, а ако й напълнят прес-
тилката с дарове, означавало, че 
я одобряват и ще я приемат за 
детето си. Всъщност от исто-
риите, които съдържат книгите 
му, първоначално трябвало да се 
създаде филм. Но поради голе-
мите финансови средства, които 
били необходили за това, понеже 
действието се развивало преди 
много години и не било никак 
лесно да се намерят и подправят 
подходящи сгради, улици и като 
цяло обстановка от това време. 
Затова  той решил да ги предста-

ви под формата на книги. 
Нидал Алгафари посъветва 

учениците да ценят българските 
традиции, вярвания предаде-
ни от нашите предци, да тачат 
всичко българско и благодари за 
посрещането. Една от ученички-
те му връчи скромен подарък за 
спомен от вълнуващата среща, а 
в училищната библиотека вече 
заеха своето  място и неговите 
книги.  

Зорница Трифонова –  
X Клас на  

СУ ”Асен Златаров”, 
литературен клуб  

„Творческо писане” към ОДК

ВЪЛНУВАЩА СРЕЩА

Драматизация на коледна приказка от третокласниците
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С нахлуването на студена-
та вълна в страната се очаква 
повече ята от световно застра-
шените червеногуши гъски да 
долетят в зимното си убежище 
– Шабленското и Дуранкулаш-
кото езеро, съобщава пред БТА 
експертът в Българското дру-
жество за защита на птиците 
/БДЗП/ Николай Петков. По 
думите му прогнозата за спа-
дане на температурата до десет 
градуса под нулата в следващи-
те десетина дни най-вероятно 
ще “засели” влажната зона с 
многобройни представители 
на вида, долетели от далечна 
Арктика.

Червеногушата гъска, коя-
то е късоклюнеста, реагира 
много бързо на промените на 
времето и за ден-два ятата ще 
се придвижат от Румъния, по-

ясни Петков, който е и ръко-
водител на проекта “Сигурен 
прелетен път за червеногушата 
гъска” по програмата на Евро-
пейския съюз “Life”. Експертът 
коментира, че при тежки зим-
ни условия птиците пестят 

разход на енергия и лягат на 
земята като кълват посевите 
наоколо. Хубаво е, че пшени-
цата в землището на Шабла и 
Дуранкулак вече се зеленее, а 
червеногушите гъски намират 
и останали зърна в царевич-

ните ниви, добави Николай 
Петков.

В средата на изминалия де-
кември редкият вид птици са 
наброявали 2000 в Шаблен-
ско-Дуранкулашкия езерен 
комплекс, а в края на годината, 
със затопляне на времето – едва 
няколкостотин.

През миналата зима пикът в 
числеността на птиците в При-
морска Добруджа – около 30 
0000, бе регистриран в мразо-
витото начало на март, припом-
нят от БДЗП. Предстоящото 
среднозимно преброяване – в 
дните между 11-13 януари, ще 
посочи какъв дял от световната 
популация на застрашения вид 
намира убежище в зимния си 
дом – защитените зони по Се-
верното Черноморие.

Про нюз Добрич

ШАБЛЕНСКОТО И ДУРАНКУЛАШКОТО ЕЗЕРО ЩЕ 
ПРИЮТЯТ ЗАСТРАШЕНИ ГЪСКИ ЗАРАДИ ИДВАЩИЯ СТУД

Церемонията по 
връчване на наградите 
„Спортист на година-
та на Шабла – 2018“, 
се проведе на 28-ми 
декември, в киносало-
на на НЧ „Зора 1894“ в 
града.

Кметът на община 
Шабла, Мариян Же-
чев, връчи приза за 
спортист на годината 
на състезателя на шах-
матен клуб „Хармо-
ния“, Деян Димитров. 
Той заслужи общин-
ската корона, с игра-
ния финал на Държав-
ното индивидуално 
първенство по класи-
чески шах, както и с 
призовите си класира-
ния на международни-
те турнири в Белград 
(Сърбия), Пардубице 
(Чехия) и Слънчев 
бряг. Спортист №2 на 
Шабла, стана капитанът на МК 
„Портус Кариа“, Венцислав Ге-
оргиев, а №3 – състезателят на 
СКЛА „Нефтяник 2014“, Коста-
дин Тодоров. Четвърти и пети, 
съответно бяха класирани Иван 
Минчев и Йовчо Николов – и 
двамата от Морски клуб „Портус 
Кариа“.  

За треньор №1 на 2018-та, 
специално назначената коми-
сия, определи треньора на СКЛА 
„Нефтяник 2014“ Шабла – Ве-
селин Василев. Лекоатлетите, 
подготвяни от Василев, спече-
лиха през годината 37 медала на 
държавни и международни пър-
венства, национални и междуна-

родни турнири. Ценния трофей, 
бе връчен на Веско от друг наш 
съгражданин – дългогодишни-
ят колега, приятел и съперник 
на Василев в сектора –Андриян  
Андреев (треньор в СКЛА „Чер-
но море“ Балчик)

Призът за отбор №1 без кон-
куренция вдигнаха състезате-
лите на отбора по подводен ри-
болов от Морски клуб „Портус 
Кариа“. Шабленските харпун-
джии спечелиха безпрецидент-
ното третото място на Държав-
ното първенство по този спорт.  
Наградата им, с особено удо-
волствие връчи кметът Жечев, 
също картотекиран състезател в 
клуба.

Дванадесетгодиш-
ната Кремена Димитро-
ва от СКЛА „Нефтяник 
2014“, заслужи награ-
дата за млад спортист 
на Шабла, с извоюва-
ните 11 медала (от тях 
8 златни) на турнири 
под егидата на БФЛА. 
След Кремена, се наре-
диха: Калоян Ялнъзов 
и Александър Тодоров 
(СКЛА „Нефтяник 
2014“), Калин Иванов 
(СКШ „Хармония“), 
Пею Радев, Женя Пет-
рова, Жени Чобанова, 
Дарий Цоков и Алек-

сандър Жечев (всички от СКЛА 
„Нефтяник 2014“)

Като „Млад спортист, роден в 
Шабла“, бе отличен 9-годишният 
Петър Йорданов, състезател на 
Клуб по бойни спортове „Ка-

лиакра“ Каварна. Наградите си, 
10-те отличени млади спортисти 
на община Шабла, имаха честта 
да получат от актуалния носител 
на сребърен олимпийски медал в 
хвърлянето на чук от Буенос Ай-
рес, 2018-та – Валентин Андреев 
и от шабленския световен шам-
пион по бокс за кадети от 2003-
та  - Мариян Момчев.

На тържеството бяха награ-
дени и отличилите се през го-
дината шабленски спортисти в 
категорията „Спорт за всички“ 

– Поля Калчева (пе-
танк), Георги Доцин 
(шахмат-любители), 
Драгомир Димов – 
Християн Христов 
(плажен волейбол), 
Николай Николов (те-
нис на корт), Радослав 
Петров (волейбол-ве-
терани).

По повод на 70-го-
дишния му юбилей, с 
почетен плакет бе от-
личен треньорът №1 
на Шабла за ХХ век, 
Христо Жечев. По-
четния знак на учи-
теля си по физическо 
възпитание, връчи 
председателят на ОбС 
Шабла, д-р Йорданка 
Стоева.

Преди година, в на-
чалото на календарна-
та 2018-та, легендата на 
шабленския спорт, Па-
найот Карамилев, на-

върши 85 години. Поради влоше-
но здравословно състояние, бай 
Пано не успя да дойде в залата за 
да си получи наградата за спорт-
но дълголетие, но бе решено, това 

да стане по-късно през годината, 
на специална церемония. Най-ус-
пешният спортист на област До-
брич през годината, Валентин 
Андреев, също бе награден с пла-
кет. Отличието на богатира с ша-
бленски корени, поднесе Веселин 
Василев.

Водещи на церемонията 
бяха ст.експ. МДС в ОА Шабла, 
Живко Янев и бившият баскет-
болист и спортен журналист – 
Калоян Златков.

Йордан Енев

ДЕЯН ДИМИТРОВ – СПОРТИСТ НА ШАБЛА ЗА 2018-ТА

Спортист№1 на Шабла за 2018-та годе-
на, Деян Димитров, получава наградата 
си от кмета на Общината, Мариян Жечев

Валентин Андреев и Кремена Димитрова 
– бъдещето на българския спорт

Младите спортни надежди на Шабла се вдъхновяват от двама 
големи шампиони

Най-добрият треньор на годината, 
Веселин Василев, заедно с колегата си 
Андриян Андреев на сцената

ПОКАНА
Ловна дружинка Горун – Тюленово

КАНИ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЪБРАНИЕ,
което ще се проведе на 12 януари 2019 година (събота)  

от 9.00 часа в ДАП-а.
Желателно е присъствието на всички членове.

  ОБЩИНА  ШАБЛА 
ОРГАНИЗИРА 

ШЕСТИ 
ТУРНИР ПО ПРЕФА  

И БРИДЖ 

 
ОТ 14 ДО 20 ЯНУАРИ 2019 година от  

13.00 -17.00 ч. 
в НЧ,,ЗОРА”-МИЦ 

За информация и записване на тел: 0878 233 154 
Живко Янев 

От началото на месец декем-
ври ЕНЕРГО-ПРО Енергийни 
Услуги стартира предлагането 
на своите клиенти на свободен 
пазар на услугата SMS Извес-
тие. С новата услуга клиентът 
ще получава от кратък номер 
176161 текстови съобщения на 
посочен от него мобилен теле-
фон при издаване на фактура 
за електрическа енергия, както 
и при настъпване на краен срок 
за плащане.

SMS известяване могат да 
заявят всички битови и неби-
тови клиенти на ЕНЕРГО-ПРО 
Енергийни Услуги на свободен 
пазар, независимо от това ка-
къв продукт на компанията 
ползват. Услугата се активира 
за клиентски номер и е за пе-
риод от 12 месеца. Абонира-
нето за услугата носи редица 
ползи за клиентите. Тя дава 
възможност за по-добро упра-
вление на разходите, тъй като 
своевременното информиране 
за настъпило задължение поз-
волява по-ефективно финан-
сово планиране на предстоя-

щите плащания на клиентите. 
С новата услуга ЕНЕРГО-ПРО 
Енергийни Услуги се ангажира 
и да напомня за задължения с 
изтичащ срок за плащане. Така 
се предоставя възможност на 
съответния клиент, активирал 
услугата, да избегне натруп-
ването на лихви за забавено 
плащане и да не създаде пред-
поставки за прекъсване на 
снабдяването с електроенергия.

Всички клиенти на ЕНЕР-
ГО-ПРО Енергийни Услуги, 
които желаят да активират ус-
лугата SMS Известие, могат 
да направят това като подадат 
заявление чрез своя персона-
лен мениджър продажби или в 
някой от клиентските центрове 
на компанията. С повече ин-
формация за срока на активи-
ране и цената на услугата кли-
ентите могат да се запознаят от 
ценоразписа на допълнителни 
услуги, публикуван на интернет 
страниците www.energo-pro-
energyservices.bg и www.kupitok.
bg, както и на телефон *6161.

Енерго - Про

ЕНЕРГО-ПРО С НОВА УСЛУГА 

На 15-ти декември, се прове-
де коледният турнир по футбол 
в град Шабла. Участваха 4 отбо-
ра в 2 групи, съставени от със-
тезатели на различна възраст. В 
много оспорван финал, тимът 
на ,,Оборотните”  спечели с 4:3 
срещу ,,Турбо Дизел”. Трети в 
класирането се нареди тимът 
на ,,Transformers” , а юношите 
от ,,Power Rangers”, останаха по-
следни. Голмайстор на турнира 

стана Николай Николов от от-
бора на победителите с 8 точни 
попадения , а за вратар на тур-
нира беше определен   стражът 
на ,,Турбо Дизел” - Виктор Ива-
нов. За поредна година, люби-
телите на фубола  станаха сви-
детели на качествени двубои, 
спортменство и приятелство, с  
което всички състезатели пре-
върнаха турнира в празник .

Изгрев

„ОБОРОТНИТЕ“ СПЕЧЕЛИХА 
КОЛЕДНИЯ ТУРНИР

Веселин Василев е треньор №1, Кремена Димитрова - най-добрият млад спортист. Морски клуб „Портус Кариа“ бе избран за отбор на годината


