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 „Днес – това е само един от дните, които трябва да изживеем. Но какво ще се случи в бъдещите дни, това ще зависи само от това, 
което направим днес.“ 

Ърнест Хемингуей

МИСЪЛ НА БРОЯ

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.

ПОКАНА ОТ СУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“
Във връзка със стартирането на 

информационна система за занимания 
по интереси в училищата, съгласно 

Наредбата за приобщаващото 
образование, каним желаещите физически 

и юридически лица да регистрират 
предложенията си. 

Заниманията по интереси, да бъдат съо-
бразени с желанията на учениците в СУ „Асен Златаров“. 

Краен срок – 18-ти януари т.г.
От Ръководството

БАБИНДЕН В РЕСТОРАНТ „ДИВАТА ПАТИЦА“ СЕЛО ЕЗЕРЕЦ
на 21 януари 2019 година

Заповядайте на обяд от 12.00 часа или вечерта от 18.30 часа.
За вашето настроение ще се погрижи DJ VALDES, гр.Варна.

Предлагаме Ви по два варианта на обедно и вечерно меню.
Всяка събота вечер и на предстоящите празници.

ТЕЛЕФОН ЗА РЕЗЕРВАЦИИ: 0896 788 537

Местна инициативна рибарска група  МИРГ 
Шабла – Каварна – Балчик е форма на публич-
но-частно партньорство с участието на общини-
те Шабла, Каварна и Балчик, юридически лица 
регистрирани по Закона за юридическите лица 
с нестопанска цел, юридически лица регистри-
рани по Търговския закон и Закона за коопера-
циите, както и физически лица, осъществяващи 
дейност в сектор Рибарство и други социал-
но-икономически сектори на територията на 
Рибарската област (общините Шабла, Каварна и 
Балчик), създадено с учредителен акт на 26 ок-
томври 2010 година.

Сдружение с нестопанска цел „МИРГ Ша-
бла-Каварна-Балчик“ обхваща землищните 
граници на три черноморски общини – Шабла, 
Каварна и Балчик, които се намират в админи-
стративна област Добрич, в Североизточен ра-
йон на планиране в Североизточна България. Те-
риторията на МИРГ е с непрекъснати граници на 
административното деление на трите общини.

Община Шабла е разположена в северо-
източната част на област Добрич и граничи на 
изток с Черно море, на север с Румъния, а на 
югозапад и запад - с общините Каварна и Гене-
рал Тошево. 

Община Каварна е разположена в югоизточ-

ната част на област Добрич при граници: на за-
пад с община Балчик, на северозапад с община 
Генерал Тошево, на североизток с община Ша-
бла, а на юг и югоизток с Черно море.

Местна инициативна рибарска група „Ша-
бла-Каварна-Балчик“ е сключила Споразумение за 
изпълнение на Стратегия за водено от общности-
те местно развитие МДР-ИП-01-83 на 18.07.2018 г. 
в размер на 2 933 760,00 лева, със срок на изпъл-
нение на дейностите по проектите към стратеги-
ята за ВОМР – 31.12.2023 г., и Административен 
договор № МДР-ИП-01-82 от 18.07.2018 г. за пре-
доставяне на безвъзмездна финансова помощ за 
текущи разходи и популяризиране на Стратегия за 
водено от общностите местно развитие по Про-
грама за морско дело и рибарство 2014-2020 г. в 
размер на 977 900,00 лева.

В Стратегията за ВОМР на МИРГ „Шабла-Ка-
варна-Балчик“ са включени следните 6 мерки за 
финансиране:

Мярка 1.1.1 „Продуктивни инвестиции в 
аквакултурите”

Допустими получатели: Еднолични търговци 
(ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Тър-
говския закон или Закона за кооперациите.

Финансови параметри на проектите:
Минимален размер на общодопустимите 

разходи по проект – 10 000 лева
Максимален размер на безвъзмездната по-

мощ по проект – 100 000 лева
Общ бюджет по мярката – 150 000  лева
Размер на финансовата помощ /интензитет 

на помощта/:
Финансовата помощ е в размер на: до 50 % 

от общите допустими разходи по проект, но не 
повече от 100 000 лева.

Мярка 1.1.2 „Създаване на добавена стой-
ност и преработване на продуктите от рибо-
лов и аквакултури”

Допустими получатели: Еднолични търговци 
(ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Тър-
говския закон или Закона за кооперациите.

Финансови параметри на проектите:
Минимален размер на общо допустимите 

разходи по проект – 20 000 лева
Максимален размер на безвъзмездната по-

мощ по проект - 195 500 лева
Бюджет по мярката – 400 000 лева
Размер на финансовата помощ /интензитет 

на помощта/:
Финансовата помощ е в размер на: 50 % от 

общите допустими разходи по проект, но не по-
вече от 195 500 лева.

Продължава на стр.4

…в Тюленово… …в Дуранкулак

На 9 януари, от селата Горун 
и Тюленово започна публично-
то обсъждане на проекто-бю-
джета на община Шабла за 
2019-та година.

По предварително обявен 
график, в рамките на три дни, 
екип, воден от кмета на община 
Шабла, Мариян Жечев обходи 
всички села в границите на Об-
щината. Обсъждането на бю-
джета, завърши в град Шабла, 
на 11-ти януари.

Бюджетът на община Шабла 
за 2019 година ще бъде в размер 
на 6 437 145 лв.

Общата допълваща субси-
дия от държавата за делигира-
ните от държавата дейности 
ще е 2  586  567 лв. Очакваните 
приходи от наеми са в размер 
на 576 хил.лв., 758 хил.лв. ще 
постъпят от имуществени да-
нъци. Преходният остатък е 
561 хил.лв.

През настоящата година не 

се предвижда увеличение на 
такса битови отпадъци и данъ-
ците в община Шабла, с изклю-
чение на данъка за превозните 
средства. До месец септември, 
т.г., ще бъде продължен и про-
ектът за социални асистенти и 
домашни помощници.

По проект се обновява 
спортната зала в града. Пред-
стои ремонт и на детската 
градина, също по проект за 
1 192 000 лв.

В капиталовата програма за 
2019 година, за ремонт и придо-
биване на дълготрайни активи, 
са предвидени общо средства в 
размер на 3 620 000 лв., в това 
число 584  000 бюджетни сред-
ства. В списъка за текущ ре-
монт на общински обекти, се 
предвиждат 376  500 лв. за ре-
монт на социална и техническа 
инфраструктура. Бюджетните 
средства, основно са насочени 
за ремонт на уличната мрежа 

на територията на Общината – 
490  000 лв. Осемдесет хил. лв. 
са заделени за пътищата Вакли-
но – Смин – Черноморци и Ду-
ранкулак – Граничар.

За ремонтни дейности по 
сградите на кметствата на те-
риторията на община Шабла, са 
предвидени 94 500 лв.

Въпросите, от които се ин-

тересуваха хората бяха свърза-
ни с водоподаването и частич-
ната подмяна на водопроводи, 
с ремонта на улици или поне 
запълването на дупките, про-
блеми с уличното осветление, 
безстопанствените кучета и 
други, свързани с ежедневието 
ни.

Изгрев

ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ 2019 БЕ ОБСЪДЕН 
ПРЕД ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА 

Обсъждането на бюджета в Горун
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 17 януари 2019 година

 се навършват 3 месеца от смъртта на 

ЕЛЕНКА АНДРЕЕВА 
КОСТАДИНОВА

(починала на 85 години)

Вечно жив си остана човекът,
който честно се трудил и скромно живял, 

тихо минал своята пътека
и в сърцито на всеки обич посял.

От семейството

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:
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

ПРЕГЛЕДИ
ПРИ 

Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ
кардиолог

23-ти януари  (сряда), 13:30 часа - Шабла Водещи експерти от дър-
жавния сектор и ветеринарни-
те служби на Италия, Литва и 
Русия и от Световната органи-
зация по прехрана и земеделие 
на ООН (FAO) се събраха на 14 
януари у нас във връзка с мер-
ките срещу Африканската чума 
по свинете (АЧС), съобщиха от 
Българската агенция по без-
опасност на храните (БАБХ). 
Тя ще е домакин на първата 
за Европа мисия за обмяна на 
опит, свързана със заболяване-
то АЧС, съобщи институцията. 
Форматът ще се проведе в рам-
ките на Глобалната стратегия за 
борба с Африканската чума.

Участниците в мисията ще 
посетят регионите с устано-
вени случаи на инфекцията в 
областите Силистра, Добрич и 
Варна. Целта е обмяна на опит 
в борбата с бързо разпростра-
няващата се и опустошителната 
на места в Европа зараза.

Четири случая на африкан-
ска чума в област Добрич, сто-
пани масово колят прасета

Припомняме, че четири слу-
чая на африканска чума сви-
нете са регистрирани по диви 
прасета при редовен отстрел 
в специфично заграждение 
в местността Зеленка край с. 
Българево, Каварненско.

„Във връзка с нарастващите 
случаи на АЧС в Европа Евро-

пейската комисия, FAO и Све-
товната организация за здра-
веопазване на животните (OIE) 
организират регулярни срещи 
на експертно ниво с представи-
тели на засегнатите от заболя-
ването държави“, допълниха от 
Агенцията.

На последната среща в Пол-
ша през миналата година беше 
взето решение да бъдат про-
ведени мисии от експерти в 

страните с потвърдено наличие 
на вируса на болестта. Целта е 
обмяна на опит и развитието 
на бъдеща и ефективна глобал-
на стратегия за овладяване на 
инфекцията.

Избиха 19 глигана в стопан-
ството край Българево, сред 
тях бременни и майки

„За ЕК, OIE и FAO начинът, 
по който България се справя 
до момента със заболяването, 
представлява изключителен 
интерес. За разлика от другите 
засегнати държави у нас бо-
лестта е открита в ранен етап, 
както при домашните, така и 
при дивите свине, и се овладява 
с минимални загуби за свине-
въдството и ловното стопан-
ство. 

За Европа предизвикател-
ството със справянето със за-
боляването предстои в дълго-
срочен план“, коментира БАБХ.

Про нюз Добрич

МЕЖДУНАРОДНА МИСИЯ СРЕЩУ АФРИКАНСКАТА 
ЧУМА ПО СВИНЕТЕ ДОЙДЕ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

От НАП Доб-
рич напомнят, че 
всички физически 
лица, които са по-
лучил доходи по 
извънтрудови пра-
воотношения, тряб-
ва да ги декларират пред НАП. 
Работилите по граждански до-
говор през 2018 година подават 
годишна декларация, незави-
симо от размера на получените 
хонорари или възнаграждения. 
До 30 април годишна данъчна 
декларация подават и лицата, 
които през изминалата година са 
упражнявали дейност, облагана 
с патентен данък, земеделските 
производители, а така също и 
тези, които са получили доходи 
от наем, доброволно осигурява-
не или застраховане, дивиденти 
и ликвидационни дялове от из-
точник в чужбина.

Срокът за подаването на де-
кларациите за облагане на до-
ходите изтича на 30 април 2019. 
Най-лесно и бързо формуля-
рите могат да се подадат по 
електронен път без електронен 
подпис. За целта е необходим 
персонален идентификационен 
код - ПИК, който се издава без-
платно в офис на НАП.

Ако подадат декларациите 

си по електронен 
път до 31 януари 
2019 г., физиче-
ските лица могат 
да ползват и 5% 
отстъпка върху да-
нъка за довнасяне 

по годишната данъчна декла-
рация, но не повече от 500 лв. 
Допълнително условие е и да 
нямат подлежащи на прину-
дително изпълнение публични 
задължения към момента на 
подаване на декларацията, как-
то и да внесат целия размер на 
данъка за довнасяне в срок до 
31 януари 2019 г.

Новите годишни деклара-
ции за облагане на доходите на 
физическите лица и за корпо-
ративните данъци са публику-
вани на сайта на НАП – www.
nap.bg. Формуляри за деклари-
рането на доходите са достъп-
ни и в офиса на приходната 
агенция в Добрич.

Информация за попълване 
и подаване на данъчни и осигу-
рителни декларации и внасяне 
на суми към бюджета може да 
се получи на телефона на НАП 
0700 18 700 на цената на град-
ски разговор или в сайта на 
НАП.

НАП Добрич

СЪОБЩЕНИЕ
Общинска администрация Шабла на основание 

чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП-
ППР/Подробен устройствен план-план за промяна 
на регулация/  на УПИ ІІІ, ІV, ХVІІІ и УПИ ХІХ от кв.18 

по плана на с.Крапец, община Шабла. 
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в об-
щинска администрация  гр.Шабла, стая 105 /техническа служ-
ба/ и на официалната страница  на общината.

В четиринадесетдневен срок от съобщението по 
чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да 
направят писмени  възражения, предложения  и иска-

ния по проекта за подробен устройствен  
план до Общинска администрация гр.Шабла.

СЪОБЩЕНИЕ
Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона 

за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със 
Заповед № РД-04-05 от 03.01.2019 г. на кмета на община 
Шабла е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за  УПИ ІІ, ІV, VІІ, ХІІІ 
и УПИ ХІV част от кв.140 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 писменни възражения чрез Общинска 
администрация Шабла до Административен съд гр.Добрич.

СЪОБЩЕНИЕ
Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона 

за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със 
Заповед № РД-04-06 от 03.01.2019 г. на кмета на община 

Шабла е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за  УПИ  ІV, V, VІ и УПИ 
VІІ част от кв.87 по плана  на гр.Шабла,  

община Шабла, област Добрич. 
Заинтересованите лица може да се запознаят с одобрения 
проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”.
В 14 дневен срок от съобщението, могат да направят пис-
менни възражения чрез Общинска администрация Шабла до 

Административен съд гр.Добрич.

СЪОБЩЕНИЕ
Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона 

за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със 
Заповед № РД-04-07 от 03.01.2019 г. на кмета на община 
Шабла е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за  УПИ ХХ и УПИ ХХІ 

част от кв.2 по плана  на с.Езерец,  
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 
администрация Шабла до Административен съд гр.Добрич.

ПОКАНА
ЗА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКА 

БРАНШОВА ПЧЕЛАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ  
„ШАБЛА“, ГР. ШАБЛА

Управителният съвет на Общинска браншова пчеларска орга-
низация „Шабла“, гр. Шабла, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 
11 от Устава, свиква на 15.02.2019 г., в Пенсионерски клуб на гр. 
Шабла, отчетно-изборно събрание, при следния Дневен ред:
1. Приемане и освобождаване на членове.
2. Отчет на дейността на УС.
3. Отчет за дейността на КС.
4. Промени в устава на дружеството.
5. Избор на нов председател.
6. Избор на нов Управителен съвет.
7. Избор на нов Контролен съвет.
8. Текущи.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ,  
събранието ще се проведе един час по-късно.

Идеята за издигане на па-
метник, посветен на събития-
та през юни 1900та година е на 
„Сдружение с нестопанска цел 
Шабла – 1900“, чийто членове 
възложиха изработката на про-
ект за паметник.

Паметникът ще бъде изгра-
ден върху общински терен в 
централна градска част – зе-
лената площ на триъгълника, 
който се оформя между ул. 
„Равно поле“, ул. „Петко Бълга-
ранов“ и снек-бар „Зодиак“.

Изграждането на паметника 
налага необходимостта от про-
дължаване на кампанията за 
набиране на средства.
Публикуваме новата банкова 

сметка на Сдружението: 
Сметка: 

BG45UBBS88881000672927
BIC BUISSGSF

ОББ АД клон Добрич
„Сдружение с нестопанска 

цел Шабла – 1900“
Предварително благодарим на 
всички, които ще се отзоват.

ПОМОГНЕТЕ ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО 
НА ПАМЕТНИКА

НАП СЪБЩАВА
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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

„Изгрев“ – Здравей, Вальо, 
честит олимпийски медал на 
живо – тук в Шабла. Баща ти 
е от нашия град, ти чувстваш 
ли се шабленец?

Валентин Андреев – Благо-
даря ти! Баща ми е оставил част 
от себе си тук, в Шабла, гово-
рил ми е…В този смисъл, част 
от мен също е шабленска! Да, 
чувствам се шабленец! 

„Изгрев“ – При младежите, 
във вашата дисциплина, меж-
ду вас двамата с шампиона 
Михайло Кохан (Украйна) и 
останалите състезатели като 
че ли метрите в постиженията 
са пропаст! А разликата меж-

ду него и теб стопяема ли е?
Валентин Андреев – С Миша 

се познаваме много добре, при-
ятели сме, той е с една година 
по-голям от мен. В нашия клуб,  
(бел. ред. - СКЛА „Черно Море“ 
Балчик) краткосрочната задача, 
която сме си поставили, е през 
тази година да направя поне не-
говите миналогодишни пости-
жения. И така стъпка по стъпка 
ще „стопяваме“…Имаме страте-
гия и за да изпълним целта, ра-
ботим здраво!

„Изгрев“ – Хвърлянето 
на чук е тежка и трудоемка 
дисциплина, не трябва да си 
специалист, за да ти е ясно, че 

точно тук не може изведнъж 
да се появи някой от „нищо-
то“…Ти и украинеца сте бъде-
щето на дисциплината и при 
мъжете. Отсега – как виждаш 
борбата тогава?

Валентин Андреев – Не 
мога да си позволя да подценя 
никой от своите конкуренти. 
Дисциплината не е двубой. 
Което зависи от мен, аз ще го 
дам! И отсега мога да гаранти-

рам едно със сигурност – борба 
ще има и тя ще е силна!

„Изгрев“ – Какво ще по-
желаеш на шабленските спор-
тисти и на жителите на града 
през 2019-та година?

Валентин Андреев – Аз по-
знавам по-отблизо работата на 
бате Веско (бел. ред. Василев) 
и тренираните от него деца в 
СКЛА „Нефтяник 2014“. На тях 
и останалите спортисти на Ша-
бла, пожелавам много здраве, 
повече тренировки и щастие, 
което ще дойде след постигна-
тите резултати! На всички ша-
бленци – здраве и успехи в ли-
чен план, нека всичко, което са 
си пожелали за Новата година 
се сбъдне!

„Изгрев“ – От името на 
всички в Шабла - благодаря ти 
за пожеланието! Ние ти поже-
лаваме крепко здраве и нови 
успехи! 

Валентин Андреев –  
Благодаря!

разговаря Йордан Енев

ПОЕТИЧЕН КЪТ

РАЗГОВОР С ВЯТЪРА
Време е вече дъх да си взема
и да отворя прозорец.
Стигат ми всички човешки драми -
моята днес ще говори.
 
Никой дори не се е запитал
имам ли време да дишам.
Моята обич със шепи раздавам,
чуждата мъка събирам.
 
Горя до лудост всякаква болка,
викам от гняв и не жаля.
Ще ми се всички да са щастливи!
Себе си слагам на края.
 
Дворът е пуст под моя прозорец,
с вятъра аз разговарям.
В мрака притичват сенки на хора.
Кой ще ме чуе, не зная.
 
Гоня до лудост всякаква болка,
викам от гняв и не жаля.
Ще ми се всички да са щастливи!
Себе си слагам на края. 

Михаил Белчев

РЕСТОРАНТ „ПОДКОВА“
ВИ КАНИ НА 21-ВИ ЯНУАРИ

да отпразнуваме БАБИНДЕН
куверт: 22.50 лв.

За резервации: 0988/88-90-48 и 0899/11-76-61

На 11-ти януари, в ОУ „Св. 
Климент Охридски“, Дуранку-
лак, отбелязаха световния ден 
на думата „Благодаря“. Въпреки 
че този ден се празнува от 1994 
г., той не е толкова популярен. 
Учениците споделиха, че тази 
малка думичка „благодаря” се 
отразява положително върху 
отношенията на хората и дава 
възможност за постигане на 
разбирателство и позитивизъм. 
Четоха мисли за вълшебната ду-
мичка, както и стихове с благо-

дарност към майката и учителя 
– хората, които са важни за из-
растването на човека. Посочиха, 
че всеки ден ще бъде по-добър и 
приветлив, ако вместо ругатни 
и обиди се употребяват повече 
вълшебните думи като „Добро 
утро“, „Добър ден“, „Добър ве-
чер“, „Довиждане“, „Заповядай“, 
„Благодаря“. И в заключение 
прочетоха от подготвеното 
табло думата „Благодаря“ на 
различни езици.

Изгрев

УЧЕНИЦИ БЛАГОДАРИХА 
НА МАЙКАТА И УЧИТЕЛЯ

Валентин Андреев: „НА ШАБЛЕНСКИТЕ СПОРТИСТИ – ПОВЕЧЕ 
ТРЕНИРОВКИ И ЩАСТИЕ СЛЕД ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ!“

На 28-ми декември, м.г., в НЧ „Зора 1894“, се проведе церемо-
нията „Спортист на годината Шабла 2018“ На тържеството, 
специален гост беше Валентин Андреев. Младият балчишки 
чукохвърляч с шабленски корени, стана най-успешният спор-
тист от област Добрич през годината, с извоюването на сре-
бърен медал на Младежките Олимпийски игри през октомври в 
Буенос Айрес (Аржентина). След като бе отличен от община 
Шабла с плакет „За високи спортни постижения“, Вальо бе лю-
безен да отговори на няколко въпроса на „Изгрев“:

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
„СВ.ТРИФОН ЗАРЕЗАН”

Конкурсът- изложба за детска рисунка на тема  
„Св.Трифон Зарезан” е посветен на традицион-
ния празник на лозаря и винаря- Трифон Зарезан 

и на Деня на гр.Сунгурларе – 14 февруари.
 Целта на конкурса е да съхрани и популяризира 

българския народен обичай „Трифон Зарезан”.

УЧАСТНИЦИ:
Ученици от 7 до 18 години, разпределени в три възрастови групи:
7-10 г. ; 11- 14 г.; 15 – 18 г.
ТЕМАТИЧЕН ОБХВАТ:
 - Обреди и ритуали за „Св.Трифон Зарезан” от различни краища на
България.
 - Предания и митове, свързани с плодородието, с виното и
винопроизводството.
РЕГЛАМЕНТ:
Всеки участник може да участва в конкурса с най-много три творби.
Крайният срок за получаване на творбите в ЦПЛР-ОДК гр.Сунгурла-
ре е 30.01.2019 година. Произведенията няма да се връщат. Организа-
торите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и 
разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат 
права и обезщетения за това.Изпратените творби остават собственост 
на фонда на ЦПЛР-ОДК-Сунгурларе и ще се използват за популяри-
зиране дейността на ЦПЛР-ОДК и презентирането на конкурса, за ре-
кламни и благотворителни цели на ЦПЛР-ОДК .
Творби, които не отговарят на регламента ще бъдат дисквалифицира-
ни.
Колективни рисунки не се приемат.
ЖАНРОВ ОБХВАТ: В конкурса могат да участват творби на:
- живописта;
- графика /рисунка, карикатура/;
- скулптура;
- приложно-декоративни творби и проекти.
МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ: 
По избор.
ФОРМАТ НА ЛИСТА:
- А 4 или блок № 4;
- 35 х 50 см – без паспарту.
Всяка творба да съдържа следната информация:
- трите имена на автора;
- клас, възраст;
- училище, извънкласно звено, ръководител;
- точен адрес;
- телефон и e-mail за контакт на участника и родител/или учител/
- опис на изпратените творби.
НАГРАДЕН ФОНД:
Журито присъжда награди /грамота, статуетка и медал/ по раздели:
- за живопис и за графика;
- за пластика и за приложни изкуства.
 Наградените творби ще бъдат подредени в изложба. Наградените
участници ще бъдат поканени да получат наградите си на 14
февруари 2019 г. Списък с имената на победителите ще бъдат
публикувани в сайта на РУО-Бургас; сайта на НДД-София и сайта на
Община Сунгурларе.
*Забележка:При невъзможност да присъстват на награждаването,
участниците от страната, заели призови места, ще получат наградите
си по куриер за тяхна сметка.
Разходите /пътни, храна, нощувка / са за сметка на участниците.

 Адрес за контакти:
гр.Сунгурларе – П.К. 8470

Бургаска област
ул. „Георги Димитров” № 6

Център за подкрепа за личностно развитие -
Общински детски комплекс за конкурса „св.Трифон

Зарезан”

Телефон: 05571 /55 49 

Вчера, в 13:00 часа, кметът на община Шабла, Мариян Жечев 
(вдясно на снимката) откри 6-ия традиционен турнир по префа 
и бридж. Ст. експ МДС в Общинска Администрация, Живко Янев( 
вляво), сподели пред „Изгрев“, че тазгодишният турнир е реги-
стрирал рекорден брой участници. За развоя  на надпреварата 
– четете в следващите броеве на „Изгрев“.

В мразовитата нощ на 6 яну-
ари 1848 година, в семейството 
на даскал Ботю Петков се раж-
да великият българин, поет и 
революционер – Христо Ботев.

По този случай, в пенси-
онерския на село Крапец се 
проведе импровизирано тър-
жество.

Присъстващите, на възраст 
от 60 до 85 години си спомниха, 
че преди доста години, на тази 
дата срещу Коледа се е праз-
нувало рождението на Христо 
Ботев и тогава коледарите са 
тръгвали да коледуват.

Една от жените запя песента 
по неговото стихотворение, Ха-
джи Димитър: Жив е той, жив! 
Там на балкана…

Въодушевени от песента, 
една по една започнаха да си 
спомнят негови стихове, как са 
ги учили наизуст, разказваха 

случки от ученическите си годи-
ни, а една от присъстващите Ве-
ска Иванова –декламира стихо-
творението „Хаджи Димитър“.

Разказваха се спомени от по-
сещението на родното място на 
Христо Ботев-Калофер, каща-
та-музей, паметника му.

И вече 171 години на този 
ден всички българи си спом-
нят с умиление за човека Хрис-
то Ботев, за поета, написал 
най-хубавите и запомнящи се 
стихове, за революционера, по-
вел българите на борба срещу 
тиранията и загинал за доброто 
на България едва на 28 години. 

Той ще живее в сърцата ни 
докато я има България и има 
българи.

Пенка Христакиева, 
председател на  

Пенсионерски клуб 
село Крапец

„ТОЗ КОЙТО ПАДНЕ В БОЙ ЗА 
СВОБОДА, ТОЙ НЕ УМИРА“
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Следва от стр.1
Мярка 1.2.1 „Подобряване на 
здравето, безопасността и усло-
вията на труд на рибарите”
Допустими получатели: Рибари 
или на собственици на риболовни 
кораби, регистрирани по Закона 
за рибарство и аквакултури.
Финансови параметри на проек-
тите:
Минимален размер на общо до-
пустимите разходи по проект – 10 
000 лева
Максимален размер на безвъз-
мездната помощ по проект - 30 
000 лева
Бюджет по мярката – 100 000 лева
Размер на финансовата помощ /
интензитет на помощта/:
Финансовата помощ е в размер 
на: 50 % от общите допустими 
разходи по проект, но не повече 
от 30 000 лева.
Мярка 1.2.2 „Диверсификация и 
нови форми на доход, и създава-
не на работни места”
Допустими получатели: Едно-
лични търговци или юридически 
лица регистрирани по Търговския 
закон, Закона за кооперациите, 
които: имат регистрация съгласно 
Закона за рибарство и аквакулту-
ри и осъществяват основна сто-
панска дейност в сектор рибар-
ство и/или аквакултури.
Финансови параметри на проек-
тите:
Минимален размер на общо до-
пустимите разходи по проект – 10 
000 лева Максимален размер на 
безвъзмездната помощ по проект 
– 100 000 лева.
Бюджет по мярката – 800 000 лева
Размер на финансовата помощ /
интензитет на помощта/:
Финансовата помощ е в размер 
до 50 % от общите допустими 
разходи, но не повече от 100 000 
лева.
Мярка 2.1.1 „Инвестиции в 
многообразна публична инфра-
структура свързана с рибарската 
общност и морския потенциал на 
територията” 
Допустими получатели: 

• Общини Шабла, Каварна и Бал-
чик за всички дейности, 
• Юридически лица с нестопанска 
цел, регистрирани по Закона за 
юридическите лица с нестопан-
ска цел за дейности, свързани със 
социалната и спортната дейност и 
културния живот;
• Читалища, регистрирани по За-
кона за народните читалища за 
дейности свързани с културния 
живот.
Финансови параметри на проек-
тите:
Минимален размер на общодо-
пустимите разходи по проект – 20 
000 лева Максимален размер на 
общо допустимите разходи по 
проект е 391 160 лева
Бюджет по мярката – 1 200 000 
лева
Размер на финансовата помощ /
интензитет на помощта/:
Финансовата помощ е в размер 
100 на сто от общите допустими 
разходи за проекти, които след 
извършване на инвестицията не 
генерират нетни приходи.
Мярка 2.2.1 „Възстановяване и 
подобряване на природното на-
следство, културата и спорта на 
рибарската територия“
Допустими получатели: 
• Юридически лица с нестопан-
ска цел, вкл. МИРГ Шабла-Кава-
рна-Балчик;
• Читалища, регистрирани по За-
кона за народните читалища;
• Общини Шабла, Каварна и Бал-
чик.
Финансови параметри на проек-
тите:
Минимален размер на общодо-
пустимите разходи по проект – 10 
000 лева
Максимален размер на безвъз-
мездната помощ по проект - 50 
000 лв.
Бюджет по мярката – 283 760 лева
Размер на финансовата помощ /
интензитет на помощта/:
100% от общите допустими раз-
ходи за проекти, независимо от 
това дали генерират приходи или 
не.

Предвижда се през първото тримесечие на 2019 г. да бъде отворен 
прием за следните мерки: Мярка 1.1.2 „Създаване на добавена стой-
ност и преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, 
Мярка 1.2.2 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване 
на работни места” и Мярка 2.1.1 „Инвестиции в многообразна пуб-
лична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския 
потенциал на територията” . Срокът за подаване на проектни 
предложения е 90 дни от датата на обявяване на съответната 
процедурата.
През второто тримесечие на 2019 г. да бъде отворен прием за 
следните мерки: Мярка 1.1.1 „Продуктивни инвестиции в аквакул-
турите”, Мярка 1.2.1 „Подобряване на здравето, безопасността и 
условията на труд на рибарите” и Мярка 2.2.1 „Възстановяване и 
подобряване на природното наследство, културата и спорта на ри-
барската територия“.
Срокът за подаване на проектни предложения е 90 дни от датата 
на обявяване на съответната процедурата.
Подаването на проектни предложения се извършва по електронен 
път в Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН) 
на адрес http://eumis2020.government.bg чрез подаване на формуляр 
за кандидатстване.

На основание чл. 43, ал. 2 
от Закона за водите (ЗВ), фи-
зическите лица - собственици 
или ползватели на недвижим 
имот, разположен в границите 
на населените места и селищ-
ните образувания, имат право 
на безвъзмездно водовзема-
не до 10 куб.м на денонощие 
за собствени потребности от 
намиращите се в него повърх-
ностни и подземни води, как-
то и в случаите на ползване 
на индивидуални системи за 
отопление и/или охлаждане с 
обща инсталирана мощност 
до 50 kW, използващи като 
първичен енергиен източник 
енергията на сухите зони в 
земните недра и на подземните 
води с температура до 20 о С, 
с изключение на минералните 
води.

Съгласно чл. 43, ал. 3 от ЗВ 
разпоредбата на чл. 43 ал. 2 от 
ЗВ:

1. се прилага за водовзема-
не от подземни води в рамки-
те на определените в планове-
те за управление на речните 
басейни и обявени в интернет 
страниците на басейновите 
дирекции максимални водни 
обеми за землището на всяко 
населено място, които не мо-
гат да бъдат поголеми от 50 на 
сто от разполагаемите ресур-
си на първото от повърхност-
та подземно водно тяло;

2. не се прилага при водо-
вземане от минерални води.

По смисъла на §1, ал. 1, т. 
71 от ДР на ЗВ ”Собствени 
потребности на гражданите” 
са потребностите от вода за 
домакински цели, както и за 
водопой на животни и за по-
ливане в границите на собст-
вения имот, с изключение на 
потребностите от вода за из-
вършването на стопанска дей-
ност и упражняване професия 
или занаят.

Видно от разпоредбите на 
закона за да бъде определен 
един кладенец като кладенец 
за собствени потребности на 
гражданите трябва да са из-
пълнени едновременно след-
ните условия:

1. Кладенецът да е разполо-
жен в границите на населено 
място или селищно образува-
ние.

Територията на населеното 
място се определя съгласно 
легалната дефиниция на по-
нятието, дадена в §5, т. 6 от ДР 
на ЗУТ, и е селищната терито-
рия, обхваната от границите 
му (строителните му грани-
ци), определени с устройствен 
план, без да се включва земли-
щето.

Селищните образувания са 
територии извън строителните 
граници на населените места, 
устроени за осъществяване на 
специфични функции, които 
са определени със строителни 
граници, но нямат постоянно 
живеещо население. Наиме-
нованието на селищното об-

разувание се определя с акта 
за неговото образуване (чл. 3 
и чл. 22 от Закона за админи-
стративно-териториалното 
устройство на Република Бъл-
гария).

2. Кладенецът да е изграден 
в собствения имот на граж-
данина и да се ползва само за 
нуждите на домакинството 
му.

Домакинство е обособе-
на клетка на обществото, 
най-малката жилищна еди-
ница, с която са свързани по-
треблението, производството, 
наследството, осигуряването 
на подслон и отглеждането 
на деца. В икономиката под 
домакинство се разбира чо-
век или група от хора, които 
живеят под един покрив, т.е. 
в едно и също жилище. Съ-
гласно тълковния речник на 
думите в българския език до-
макинство е домът, заедно с 
всичко в него. В тази връзка 
са и използваните прилагател-
ни: домакински, домакинска, 
домакинско.

3. Кладенецът да е изграден 
в първото от повърхността 
водно тяло (чл. 43, ал. 3 от ЗВ).

4. От кладенеца да не се чер-
пи повече от 10 куб.м.на дено-
нощие (чл. 43, ал. 2 от ЗВ).

Съгласно чл. 89, ал. 4, т. 1 от  
Наредба № 1 от 2007 г. за про-
учване, ползване и опазване 
на подземните води, съоръже-
нията (в това число кладенци) 
за водовземане от подземни 
води са строежи по смисъла на 
ЗУТ. Кладенецът за собствени 
потребности на гражданите е 
строеж 6-та категория и тряб-
ва да има разрешение за стро-
еж. (чл. 46, ал. 1 и чл. 137, ал. 
1, т. 6, вр. чл. 147, ал. 1, т. 1 от 
Закона за устройство на тери-
торията).

Специфичните изисквания 
за определяне на местополо-
жението на кладенците:

Кладенците трябва да бъдат 
така разположени в имота на 
гражданина, че:

- да не са в близост до из-
точници, които могат да за-
мърсят водата в кладенеца 
(септични ями, външни то-
алетни, места за съхранение 
на тор, места за отглеждане на 
животни и др.);

- да не са в близост до гра-
ницата на съседен имот, тъй 
като в тези случаи наличието 
на кладенец в съседния имот 
може силно да влияе върху 
наличието и количеството на 
водата в кладенеца и възмож-
ността тя да се ползва;

- да са съобразени с други 
изисквания съгласно специ-
фиката на терена.

Кладенецът се регистрира 
само ако са изпълнени следни-
те условия:

1. Басейновата дирекция да 
е уведомена за намерението за 
изграждане на кладенец, вкл.
да е предоставена информация 
за дълбочината му.

При получаване на такова 
уведомление директорът на 
БД задължително уведомява 
собственика, че предвиденият 
кладенец е водовземно съоръ-
жение, за което е необходимо 
издаването на разрешително 
за водовземане чрез ново съо-
ръжение, когато не е изпълне-
но което и да е от посочените 
по-горе условия.

2. Изградени кладенци се 
включват в регистъра на кла-
денците за задоволяване на 
собствените потребности на 
гражданите, само когато БД е 
уведомена за изграждане на 
кладенеца и когато кладенецът 
отговаря на посочените по-го-
ре условия.

С § 41, ал. 7 от ПЗР към ЗИД 
на ЗООС е въведено основание 
собствениците на кладенци 
за задоволяване на собствени 
потребности на гражданите, 
разположени в границите на 
населените места и селищни-
те образувания, за които до 
влизането в сила на този закон 
(27.11.2018 г.) не са подадени 
заявления за вписване в ре-
гистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5 
от Закона за водите, в срок до 
две години от влизането му в 
сила да подадат в съответната 
басейнова дирекция заявле-
ние за вписване в регистъра, 
което съдържа информацията 
за регистриране на изграден 
кладенец.

Съгласно чл.174б, ал.3 от 
Наредба № 1 от 01.10.2007 г. за 
проучване, ползване и опаз-
ване на подземни води, кме-
товете на общини или опра-
вомощени от тях длъжностни 
лица, включително кметове на 
населени места, осъществяват 
контрол за изпълнение на из-
искванията за регистриране на 
кладенци за задоволяване на 
собствените потребности на 
гражданите, като част от кон-
трола за изпълнение на мерки-
те за постигане и поддържане 
на добро състояние на подзем-
ните водни тела. 

На основание чл.174б, ал.4 
от Наредбата, кметовете на об-
щини осигуряват:

1. обявяване на публично 
място в кметствата на изпрате-
ните от директорите на басей-
нови дирекции:

а) разяснения за целта на 
регистрация на кладенците;

б) ежегодна информация за 
броя на регистрираните кла-
денци и определения в пла-
на за управление на речните 
басейни максимален брой на 
кладенците в населеното мяс-
то;

2. контрол за:
а) броя на кладенците за 

задоволяване на собствени 
потребности на гражданите в 
населеното място и съответ-
ствието му със:

аа) определения в планове-
те за управление на речните 
басейни максимален брой на 
кладенците, за които са гаран-

тирани водни количества;
бб) броя на регистрираните 

кладенци в населеното място;
б) изграждането на нови 

кладенци и спазването на из-
искването за предварително 
уведомяване на басейновата 
дирекция;

3. ежегодно изпращане в 
срок до 31 януари на директо-
ра на басейнова дирекция на 
информацията за резултатите 
от извършения контрол по т. 2 
за предходната година.

По силата на горецитирана-
та разпоредба на чл. 174б, ал. 
4, т. 1, б.“а“ от Наредба № 1 от 
01.10.2007 г., кметът на общи-
на, чрез кметовете на населени 
места, следва да разяснява на 
населението защо трябва да се 
регистрират кладенците.

Целта на регистрирането на 
кладенците и последствията, 
които би имало нерегистрира-
нето им, са следните:

Законът за водите разреша-
ва водовземане от подземни 
води за задоволяване на собст-
вени потребности на гражда-
ните в рамките на определени-
те в плановете за управление 
на речните басейни и обявени 
в интернет страниците на ба-
сейновите дирекции макси-
мални водни обеми за земли-
щето на всяко населено място, 
които не могат да бъдат по-го-
леми от 50 на сто от разпола-
гаемите ресурси на първото от 
повърхността подземно водно 
тяло.

Останалите 50% от разпо-
лагаемите ресурси се разпре-
делят, чрез издаване на раз-
решителни по реда на Закона 
за водите за питейно-битово 
водоснабдяване, селскосто-
пански, промишлени и други 
цели.

В Плановете за управление 
на речните басейни са вклю-
чени и публикувани на интер-
нет страниците на басейно-
вите дирекции, ресурсите на 
подземните води от първото 
от повърхността водно тяло 
в района на всяко населено 
място и водните количества, 
допустими за черпене от кла-
денци за задоволяване на 
собствените потребности на 
гражданите в това населено 
място.

Анализът на информацията 
за регистрираните кладенци 
показва, че в значителна част 
от населените места в Бълга-
рия броят на кладенците е ня-
колкократно по-голям от броя 
на кладенците, за които може 
да бъде гарантирано водно 
количество, в рамките на оп-
ределените 50% от ресурсите 
от подземни води в района на 
населеното място.

В тези случаи кладенците 
могат да пресъхват целого-
дишно или в определен период 
от годината или при водовзе-
мане за стопански цели, разре-
шавано за останалите 50% от 
ресурсите.

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА РАЗПОРЕДБИТЕ 
НА ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ, СВЪРЗАНИ  
С КЛАДЕНЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА 
СОБСТВЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ГРАЖДАНИТЕ


