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„Частта е по-малка от цялото, но може да бъде по-хубава от него.”
Атанас Далчев

МИСЪЛ НА БРОЯ

Четири месеца преди евро-
пейските избори Европейският 
парламент даде началото на нов 
уебсайт, който подробно обяс-
нява как се гласува във всички 
държави членки или от чужби-
на, предаде пресслужбата на ин-
ституцията.

Уебсайтът е направен така, 
че да помага на хората да нами-
рат цялата необходима инфор-
мация на едно място. За пръв 
път Европейският парламент 
предлага такъв инструмент.

Националните правила за 
гласуване са обяснени във фор-
мат „въпроси и отговори“, които 
включват информация за деня 
на провеждането на изборите, 
избирателната възраст, крайния 
срок за регистрация, необходи-
мите документи за регистрация, 
както и минималния праг за из-
биране на политическите пар-
тии, общия брой евродепутати, 
които ще бъдат избрани във 
всяка държава членка, и връзки 
към уебсайтовете на национал-
ните избирателни органи.

Цялата тази информация е 
специфична за всяка държава. 
Уебсайтът предоставя отговори 

за всички държави на официал-
ния им език и на английски. 

Уебсайтът предоставя ин-
формация за гласуването от 
чужбина (от други страни на 
ЕС или от трета държава) или 
чрез пълномощник. Това може 
да бъде от особено значение за 
трите милиона жители на ЕС, 
пребиваващи в Обединеното 
кралство. 

Уебсайтът също съдържа:
- секция с въпроси и отгово-

ри за Европейския парламент, 
водещите кандидати и какво се 
случва след изборите,

- възможност за самите 
граждани да се включат в пови-
шаването на осведомеността за 
изборите,

- секция с новини за избори-
те от централната страница на 
парламента,

- връзка към страница с ре-
зултати от изборите,

- връзки към политическите 
групи в Европейския парламент 
и към европейските политиче-
ски партии.

В България евроизборите се 
очаква да бъдат на 26 май.

Радио „Добруджа“

ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА ЛОЗАРЯ – ТРИФОН ЗАРЕЗАН
ОБЩИНА ШАБЛА И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА 1894“ – 

ГР. ШАБЛА

организират  
КОНКУРС 

за най-добро домашно вино от  реколта 2018 година,

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ: 
1. В конкурса могат да участват производители на БЕЛИ и ЧЕРВЕНИ 
ВИНА от реколта 2018 година.
2. До участие се допускат проби от вино -  добруджански местни сортове. 
3. Производителите представят само СОБСТВЕНИ ВИНА, като задължи-
телно 
писмено посочват сорта или сортовете, от които е произведено виното. 
4. В конкурса НЕ СЕ ДОПУСКА да участват вина, ИЗКУСТВЕНО АРО-
МАТИЗИРАНИ 
(ПЕЛИНИ). 
5. Пробите от вината, предоставени в бутилки, не по-малки от 1/2 литър ( 
всеки вид вино в 1/2 литрова бутилка) трябва да бъдат бистри. 
6. Конкурсът е анонимен.
7. Най-добрите вина ще се определят от професионално жури.
6. На първенците ще бъдат връчени атрактивни награди в двете категории.
7. Всички участници ще получат грамоти.
Мострите за конкурса ще се приемат от 04 февруари до 17 
часа на 12 февруари в читалище „Зора“ – Шабла.
Едновременно с конкурса за вино ще се проведе и конкурс 
за ДОМАШНО МЕЗЕ, който ще се проведе в три категории: 
месни, млечни и безмесни.
Желаещите да участват в него могат да се запишат при секре-
таря на читалище „Зора“ и да носят конкурсните експонати 
в деня на конкурса.

За справки: тел. 05743/40 28 
или при секретаря на читалище „Зора 1894“ – Шабла.

Организаторите на събитието си запазват правото на про-
мени, за които своевременно ще ви информират.

КАК ДА ГЛАСУВАМЕ НА ЕВРОИЗБОРИТЕ

За първа година, в Общин-
ски детски комплекс Шабла 
(ОДК) функционира клуб 
„Православни християнски 
ценности и традиции“. Клубът 
работи по учебна програма, 
утвърдена от МОН. Варнен-
ската Митрополия, осигурява 
учебните помагала за децата. 
Благородното занимание, уче-
ниците от СУ „Асен Златаров“ 
Шабла (1-6 клас), провеждат с 
активното съдействие на отец 
Павел Максимов. Сбирките на 
клуба се провеждат всеки пе-
тък, от 15:30 часа, в храма „Св. 
Харалампий“ в града. Адапти-
раната програма, поднесена от 
отец Павел, цели децата да се 
научат да общуват и да работят 
в колектив, да бъдат толерант-

ни, взаимно да си помагат, да 
прощават и да вярват. Според 
шабленския свещеник, те  ще 
научат 10-те Божи заповеди, 

също и как да празнуват хрис-
тиянските празници. „Хрис-
тиянството и ценностната му 
система дават свободата да се 

чувстваме обичани и лекотата 
да се чувстваме отговорни.“, 
казва отец Павел. В началото 
на учебната година, интересът 
към православния клуб, от-
страна на деца и родители не бе 
особено силен, но сега, броят 
на децата е прехвърлил изиску-
емия минимум от 13 и продъл-
жават да се увеличават. Инте-
ресът към Клуба расте, защото 
чрез традиционните български 
празници и обичаи, отец Павел 
Максимов „превежда“ на езика 
на съвременните деца основ-
ните християнски добродете-
ли. Запознава ги с историята 
на българския народ и църква, 
и с живота на известни родни 
светии. 

Изгрев

ШАБЛЕНСКИТЕ ДЕЦА СЕ УЧАТ НА ПРАВОСЛАВИЕ

В края на миналата година, 
в НЧ „Зора 1894“, се проведе 
церемонията по връчване на 
наградите „Спортист на годи-
ната на Шабла 2018“. За само-
то тържество и отличените, 

„Изгрев“ писа в бр. 1-ви от т.г. 
В деня на церемонията, награ-
деният с плакет „За спортно 
дълголетие“, Панайот Карами-
лев, бе възпрепятстван да дой-
де в залата, за да му бъде връ-

чена наградата лично. Повод 
за удостояването на бай Пано 
Карамилев с почетния знак, 
бе неговият 85-годишен юби-
лей – дни преди провеждането 
на церемонията, той навърши 
достолепната възраст! През 
изминалата седмица, ст. експ. 
МДС в Общинска администра-
ция Шабла, Живко Янев, връчи 
благодарственото отличие на 
юбиляра. Кметът на Общината, 
Мариян Жечев, пожела на ла-
уреата най-вече здраве и много 
щастливи моменти за в бъдеще.

Панайот Карамилев, безспор-
но е най-титулованият спор-
тист в историята на Шабла. От 
1952-та до 1993-та година, т.е до 

пенсионирането си, той актив-
но се занимава с конен спорт. 
През 1963-та година, му е дадено 
званието „майстор на спорта“ 
– нещо, непостигано и до днес 
от наш съгражданин! Купите  
медалите и отличията, които 
бай Пано е печелил по хипод-
румите на България и Европа, 
не могат да се изброят. Карами-
лев е 19-кратен републикански 
шампион, в  продължение на 13 
години е треньор на национал-
ния отбор на България в дисци-
плината “Стипълчейз”. Синът му 
Константин тръгва по пътя на 
баща си и през 1986 година става 
кандидат-майстор на спорта.

Изгрев

ВРЪЧИХА ПОЧЕТНИЯ ПЛАКЕТ НА ПАНАЙОТ КАРАМИЛЕВ

ВАЖНО!
Общинска администрация Шабла, 

уведомява гражданите на Шабла, че 
поради зачестилите ПТП в отсечка-
та, от 4-ти февруари (понеделник), 
ул. „Комсомолска“, в участъка от 
кръстовището с ул. „Равно поле“ 

до площад „Червено знаме“, става 
еднопосочна.  

От пл. „Червено знаме“, ще се изли-
за само през ул. „Боровец“.

Правителството разреши 
пребиваването на територията 
на Република България с нево-
енен характер на въздухопла-
вателни средства, въоръжение 
и техника и личен състав от 
Военновъздушните сили на Ре-
публика Сърбия.

Решението на Министер-
ския съвет е във връзка с про-
веждането на съвместни бойни 
стрелби с формирования за 
ПВО на Република Сърбия на 
зенитен полигон на ВВС „Ша-
бла“ през месец юни 2019 г.

МС

СРЪБСКИ ВОЕННИ НА 
СТРЕЛБИТЕ В ШАБЛА

Панайот Карамилев, с кобила Махита, печели първото чисто-
кръвно дерби в България през 1963-та година.

Годината е 1973, с жребец Ампир, Бай Пано взима поредната си 
купа – на минерална вода „Банкя“.
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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

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.

НАЕМАМ ЗЕМЯ
В землището на община Шабла,  

срещу добра рента.
Тел. за контакт - 0888/85-29-54

ПРОДАВАМ
ХОЛОВА ГАРНИТУРА  

В ИДЕАЛНО СЪСТОЯНИЕ.
Тел. за контакт – 0877/77-35-96

В Агенцията по заетостта са 
обявени нови 200 работни места 
за сезонна селскостопанска зае-
тост – бране на ягоди от испан-
ския работодател Masiá Ciscar 
S.A. в провинция Уелва, Испа-
ния. Търсят се  предимно жени 
на възраст от 18 до 50 години, 
без опит в селското стопанство. 
Възможно е да се приемат семей-
ства, но не повече от 10 при ус-
ловия, че мъжът има определени 
специфични умения – електро-
технически, основно в селското 
стопанство, електромеханич-
ни. В този случай ще се изисква 
кандидатът да владее английски 
език. Не се изисква владеене на 
език и квалификация от канди-
датите за бране и обработка на 
плодовете.

Предлаганата работна за-
плата е 42,06 евро на ден бруто, 

чистото заплащане е 38,53 евро 
на ден, като допълнително се за-
плащат бонуси. Пътуването от 
България до Испания е за сметка 
на работниците. За тези, които 
продължат заетостта си до края 
на кампанията, работодателят 
заплаща транспортните разходи 
за връщане в България.

 Конкретната обява е публи-
кувана на националния EURES 
сайт с реф. № 34107. Кандидат-
стването е  чрез записване на 
заинтересованите лица в ДБТ по 
местоживеене.

Интервютата с лицата ще се 
проведат присъствено през  пър-
вата половина на м. февруари 
2019 г. в бюрата по труда.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ:
Дирекция „Бюро по труда” – 

Каварна
Тел: 0570/8 21 38

РАБОТА В ИСПАНИЯ

О Б Я В А

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл. 14, ал.2 
и чл.8, ал.4 от ЗОС, чл.19, ал.1, чл.93, ал.1, т.2 и чл.95, ал.1 от НР-
ПУРОИ, във връзка с Решение № 483/04.12.2018г. по Протокол 
№50 и Решение № 491/28.12.2018г. по Протокол №51 на Общински 
съвет гр. Шабла и Заповед № РД-04-33/24.01.2019г. на Кмета на Об-
щината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 
части от имот ПИ 83017.502.2282 по КК на гр.Шабла - публична 
общинска собственост, за търговски и обслужващи дейности, съ-
гласно схема за поставяне,  както следва:
 Терен за преместваем обект №1, с площ 30.00 кв.м;
 Терен за преместваем обект №2, с площ 30.00 кв.м;
 Терен за преместваем обект №3, с площ 30.00 кв.м;
 Терен за преместваем обект №5, с площ 30.00 кв.м;
 Терен за преместваем обект №6, с площ 30.00 кв.м.
 
Актуално състояние на терените – обект на настоящия търг: 

Върху недвижимите имоти-терени – обекти на настоящия търг, са 
поставени временни преместваеми обекти, които не са собстве-
ност на наемодателя – Община Шабла. Обектите са поставени и 
са собственост на настоящите наематели, във връзка с което, нае-
модателя – община Шабла отдава под наем единствено терените, 
които са нейна собственост. Ползването на преместваемите съо-
ръжения  е обект на взаимоотношения с техния собственик и не 
са предмет на настоящия търг. Поставянето на нов тип премества-
еми обекти става със изричното съгласие на наемодателя.

Терените за преместваеми обекти се отдава за срок от 5/пет/ 
години.

Търгът ще се проведе на  20.02.2019 г. /сряда/ от 09:30 часа в 
заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от 
началната тръжна цена за терена, 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 19.02.2019г. 

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 19.02.2019г.

Получаването на тръжна документация става  в Центъра за об-
служване на граждани, стая 106  на Общината, след представяне 
на документ за закупуване.

 Оглед на терените всеки работен ден от 12.02.2019 до 
19.02.2019г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за об-
служване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 19.02.2019 г.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 
27.02.2019г. от 09:30 ч. 

Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20 
% от началната тръжна цена за терена, 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 26.02.2019 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 26.02.2019 г.

Получаването на тръжна документация става  в Центъра за об-
служване на граждани, стая 106  на Общината, след представяне 
на документ за закупуване.

 Оглед на терените всеки работен ден от 21.02.2019 г.  до 
26.02.2019 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 26.02.2019 г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, 

стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

О Б Я В А
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА и

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ДОБРИЧ
Обявяват, че за учебната 2019/2020 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ 
организира ранно записване на курсанти с 5-годишен срок на 
обучение по специалността: „Организация и управление на во-
енни формирования на тактическо ниво“  в  професионално  
направление  „Военно дело“,  редовна форма  за  придобиване  
на  висше  образование  на  образователно-квалификационна  
степен  „Бакалавър“  и  по  специализации,  както следва:
1.1. Корабоводене;
1.2.Корабни машини и механизми;
1.3. Военноморски комуникационни и радиотехнически системи.
2. За учебната 2019/2020 във ВВМУ се обявява записване на кур-
санти по специалността „Организация и управление на военни 
формирования на тактическо ниво“ в професионално направле-
ние „Военно дело“, задочна форма по специализации:
2.1. „Корабоводене“;
2.2. „Корабни машини и механизми“ ;
2.3. „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“.
3. За учебната 2019/2020 във ВВМУ се обявява записване на кур-
санти редовна форма с 6-годишен срок на обучение за придоби-
ване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по 
специалността:
3.1. „Организация и управление на военни формирования на так-
тическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“ и по 
специалност „Медицина“ в МУ Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Ва-
рна.                                                               
Повече информация  за условията и реда за кандидатстване, 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.

ДНЕВЕН РЕД
на редовно заседание   на Общински съвет – Шабла, което ще 

се проведе  на    30.01.2019 г. (сряда) от 13.30  часа  
в залата на Общински съвет

Комисия по управление на общинската собственост, икономическа 
и инвестиционна политика и земеделие
1. Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост за 2018 год.;
2. Докладна записка относно годишна програма за управление и раз-
пореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.;
3. Докладна записка относно промяна начин на трайно ползване на 
поземлен имот 83017.55.667 по кадастралната карта на гр.Шабла;
4. Докладна записка относно отдаване под наем на имот – частна об-
щинска собственост;
5. Докладна записка относно промяна начин на трайно ползване на 
поземлен имот 17275.9.33 по кадастралната карта на с.Горун.
Комисия по бюджет, финанси и данъчна политика
6. Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба за 
определяне размера на местните данъци на територията на община 
Шабла;
7. Докладна записка относно проект за бюджет на община Шабла за 
2019 година;  
8. Докладна записка относно даване на съгласие за внасяне на предло-
жение до Министерство на финансите за трансформиране на част от 
целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 
г. в целеви трансфер за финансиране на разходи за неотложни текущи 
ремонти на улична мрежа в Община Шабла, на основание чл. 88 от 
ЗДБРБ за 2019 г;
9. Докладна записка относно утвърждаване на основна месечна за-
плата на кмет на община Шабла, кметoве  на кметства, кметстки на-
местници и зам.-кмет на община Шабла.
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, закон-
ност, обществен ред и екология
10. Докладна записка относно одобряване задание по чл.125 от ЗУТ и 
разрешение за изработване на ПУП – ПЗ на ПИ 241012.201.2 в земли-
ще с.Дуранкулак, община Шабла;
11. Докладна записка относно одобряване на Проучване за причините 
и ефектите от физическото бездействие и План с мерки за борба с фи-
зическото обездвижване по проект „Безгранично здраве чрез спорт и 
сътрудничество – обединени в битката срещу заболяванията“ финан-
сиран от Програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. 
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) 
и Националния бюджет на РБългария; 
12. Докладна записка относно разрешение за изменение на ПУП – ПР 
за имоти в кв.4 и кв.5 по плана на с.Стаевци, община Шабла.
13. Други.
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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

През януари списание „9 месеца“ стар-
тира национален конкурс за детско твор-
чество на тема „Моето семейство“. Без-
ценното за всеки човек – семейството, ще 
бъде представено в рисунки, стихотворе-
ния и кратки разкази, сътворени от деца. 
Най-добрите творби ще бъдат издадени в 
луксозно издание през декември 2019 г.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?
* Категория „Рисунка“: деца от 3 до 6 

години.
* Категория „Стихотворение“: деца от 7 

до 10 години.
* Категория „Кратък разказ“: деца от 11 

до 14 години.
УСЛОВИЯ
Задължително условие е творбите да НЕ 

са публикувани (включително в интернет) 
и да НЕ са предоставяни за печат. Всеки 
има право да заяви участие само в една от 
трите категории (рисунка, стихотворение 
или кратък разказ). Родителят/настойни-
кът на кандидата трябва да изпрати твор-
бата по два начина:

на имейл: moetosemeistvo@9meseca.bg, 
написана на компютър (за стихотворение 
и кратък разказ) и под формата на снимка 
(за рисунка);

на адрес: списание „9 месеца”, ул. „По-
зитано” №169, ет. 4, ап. 5, София 1309, за 
Конкурс „Моето семейство”, в два екзем-
пляра (освен рисунките, които са в един 
оригинал), с приложена декларация (изтег-
лете я от тук).

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗИСКВАНЕ!
*Да са посочени име, фамилия и възраст 

на автора на творбата.
*Минимален обем на разказите – 3000 

знака.
*Рисунките трябва да бъдат с ВЕРТИ-

КАЛЕН формат А4 и придружени с на-
печатани на отделен лист подробности за 
автора (име, фамилия и възраст на автора 
на творбата).

ЖУРИ

Всички получени произведения ще бъ-
дат оценявани от специалисти в конкрет-
ните области. Съставът на журито включ-
ва:

Васил Горанов, български художник, 
живописец. Голяма част от платната му са 
посветени на исторически събития. Карти-
ни на художника са собственост на редица 
колекционери както от България, така и от 
чужбина.

Силвия Недкова, отговорен редактор 
в списание „DIVA”, литературен журна-
лист, автор на стихосбирката „Евангелие 
на тревата“.

Йорданка Белева, български писател, 
носител на престижни национални на-
гради за поезия и проза, доктор по биб-
лиотекознание. В началото на годината 
излезе най-новата ù книга с кратки разкази 
„Кедер”.

Всеки един автор на творба, включена в 
сборника, ще получи следните награди:

ВАУЧЕР за книги на стойност 50 лв., 
предоставен от Ozone.bg.

ЕКШЪН КАМЕРА, предоставена от 
Kassaba Systems.

КАЛЕНДАР за 2020 г. с картини на Ва-
сил Горанов.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО
„МОЕТО СЕМЕЙСТВО“

КРАЕН СРОК ЗА УЧАСТИЕ: 31 март 2019 г.
За информация: www.9m-bg.com, тел. 02/946 13 69 Списание „9 месеца“

В рамките на проект 
“JOYRIDE- Общи ресурси и ини-
циативи, посветени на околната 
среда“ от 21 до 24  януари пред-
ставители на румънските общи-
ни Аджиджа и Банеаса, и Общи-
на Шабла бяхме на работна среща 
в град Берковица. 

Кметът на Община Беркови-
ца, инж. Милчо Доцов посрещна 
в кабинета си гостите по парт-
ньорския проект и подробно ни 
запозна с историята, природните 
дадености, културните забележи-
телности и икономическото раз-
витие на града и региона. Инж. 
Милчо Доцов, представи и до-
брата работа на администрация-
та в печеленето и реализирането 
на проекти.

Той изрази своето задовол-

ство от реализацията на този 
проект, защото е свързан с тури-
зма, а Община Берковица винаги 
е имала амбицията да се развива в 
тази насока.

Представяйки визитката на 
града под връх Ком и разказвай-
ки за фестивалите, които се про-

веждат в Берковица, кметът из-
ползва възможността да покани 
състави от партьорските общини 
да вземат участие в тях.

В програмата ни бяха вклю-
чени посещения на местните 
туристически обекти, забележи-
телности, зона Ком и Клисурския 
манастир. 

На 24 януари 2019 г. в Заседа-
телната зала на ОбА Берковица 
се проведе официална работна 
среща по проект Joyride „Общи 
ресурси и инициативи, посвете-
ни на околната среда“. Екипите 
от румънските общини Аджи-
джа и Банеаса и българските 
Шабла и Берковица обсъдихме 
устойчивото изпълнение на 
проекта, основните цели, дей-
ности и очаквани резултати. На 

Workshop-а присъстваха зам.
кметовете Ася Велиславова и Ра-
дослав Найденов, които поздра-
виха присъстващите и споделиха 
мотото на Общината:„Берковица 
посреща гости, а изпраща прия-
тели“.

Основната цел на проект 

Joyride „Общи ре-
сурси и инициативи, 
посветени на околна-
та среда“ е устойчиво 
развитие на туризма 
чрез оптимално из-
ползване на еколо-
гичните ресурси, 
поддържане на важни 
екологични процеси 
и подпомагане опаз-
ването на природни-
те ресурси, превръ-
щайки биологичното 
разнообразие в осно-
ва за икономическо 
развитие и социал-
но благоденствие на 
местните общности. 
Дейностите по про-
екта са: управление 
на проекта, организиране на 
учебни посещения във всяко 
партньорско място, завършване 
на обща оценка на устойчивия 
туристически потенциал на все-
ки партньор, разработване на 
Joyride Стратегия за устойчив 
туризъм,завършване на марке-

тингови планове, насочени към 
туристическото поле на всяко 
партньорско място, създаване 
на мрежа на туристическите ин-
формационни центрове – TIN 
JOYRIDE NETWORK, регенера-
ция на природното и културно 
наследство (туристически пъ-

теки Joyride), организиране на 
ECO-RANGER лагери и форум, 
разработване на инструктивен 
семинар за сертифициране в 
екотуризма, създаване на фо-
тоалбум, туристически пъте-
водител и туристическа карта 
за областите на партньорите на 

проекта, изработка на уеб-стра-
ница, информация и реклама. 

От днес, 29-ти до 31-ви януа-
ри, предстои работно посещение 
и провеждане на Workshop в Об-
щина Шабла.

Галя Анастасова, офис-мени-
джър ЗОЦ Шабла

ШАБЛА - ГОСТ НА БЕРКОВИЦА В РАМКИТЕ 
НА ПО-ШИРОК ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОЕКТ 

ПОЕТИЧЕН КЪТ

СЪДБА
Напразно ти кълнеш жестоката съдба
и бедното тело осмиваш със злорадство:
душа, ти свойта мощ и своето богатство
на него, тленното, уви, дължиш все пак.
 
Безумно не роптай, че бог те е затворил
като бунтовница в нерадостната плът,
без сетивата й от себе си навън
не би излязла ти, монадо без прозорци!
 
Ти властвуваш в света чрез тези сетива
и хранена от тях, растеш и бързо крепнеш,
докато тялото за теб покорно крее.
 
Какво ще му дадеш в награда за това?
Когато отлетиш във блясък и във слава,
неблагодарнице, ти тук ще го оставиш!
 

Атанас Далчев, 1927 г.

НЕЩО НОВО!
За по-тържествено откриване и провеждане на Ва-
шето мероприятие (събрание, родова и земляческа 
срещи, бележита за вас дата или тържество), смесен 
хор “Патриот“ при Съюза на офицерите и сержанти-
те от запаса и резерва (СОСЗР)  и от името на чи-
талище „Зора 1894“ Шабла, ви предлага за начало на 
тържеството ви, изпълнение на патриотични и ста-
ри градски песни, за повдигане духа и настроението 
на присъстващите.
Драги съграждани, от община Шабла, 
поканете ни, ние ще се отзовем!
Превозът е осигурен от общинска администрация - 
Шабла.

За контакти:
0888 630 045 – д-р Йорданка Стоева,  
заместник-председател на СОСЗР;

0898 711 450 – Стойчо Захов,  
ръководител на групата.

ПОКАНА
На 1.02 (петък) от 15:30 ч.,

ДЕН ПРЕДИ 
ОФИЦИАЛНОТО 

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДЕНЯ 
НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ,

екипите на Зелени Балкани и Зеления Образователен Център, 
заедно с деца и родители, отново ще честваме опазването на 
всички водни басейни - влажните зони - дом на безброй жи-
вотни и растения. 
Тази година мотото на кампанията е „влажните зони и клима-
тичните промени“. 
Ще споделим примери от природата, как всъщност чрез влаж-
ните зони може да се борим с климатичните промени. Типични 
примери са блатата и торфищата, които поемат голямо количе-
ство вода при наводнения и също така, са като една гъба, която 
задържа влагата при продължителни засушавания.
Накрая ще изработим нещо за спомен от нашето арт ателие.
Ако желаете да се присъедините към събитието, молим свър-
жете се с нас предварително: 

на тел. 05743 4200 или на място  
в Зеления образователен център.

ОЧАКВАМЕ ВИ! 

Пред часовниковата кула в Берковица. Тя е 
строена през XVIII-ти век.

Кметът на Берковица, инж. Милчо Донев, посреща партньори-
те по проекта.

На връх Ком.

Пред „Дървото на живота“ в центъра на Берковица. Преди го-
дини великият Йордан Радичков  е завършил гимназия в града. 
Творчеството му е вдъхновило автора на оригиналната скулп-
тура.
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Предлага изработена на място златна и сребърна 
бижутерия - богат асортимент пръстени, гривни, 

колиета, обеци, медальони и други.

Цени на новоизработени бижута:
- Злато 14 карата - от  58 до 60 лв. за грам
- Сребро проба 925- от 2.50 до 3.50 лв. за грам 

Клиентът получава  от 10 до 15 %  отстъпка, която не е 
включена предварително в цената и е  в зависимост от 
стойността на покупката. 
Камъните по бижутата са подарък за клиента. 
Не се заплащат фири и изработки.
В ателието се извършва и обмяна, или изработка на 
бижута по идея на клиента, надписване и гравиране 
върху злато, сребро, всякакви други метали, и стъкло.

Телефони за контакти: 
0887 864 871, 0879 325 572  

„Всички нови линейки ще 
бъдат оболудвани с паник-бу-
тони.“ Това заяви във Варна 
министърът на здравеопазва-
нето Кирил Ананиев. Ананиев 
каза още, че с проекта за Спеш-
ната помощ в страната ще има 
237 точки за центрове и филиа-
ли. В тях ще работят само па-
рамедици, като обучението им 
ще бъде върнато в системата на 
висшето образование.

Той допълни, че във връз-
ка със случая на нападнатия 
медицински фелдшер от Гор-
на Оряховица, още в петък е 
дал разрешение да се постави 
24-часова физическа охрана в 
звеното, тъй като регионът е 
рисков.

„Изключително съм възму-
тен и притеснен от това, кое-
то се случва в Центровете за 
спешна медицинска помощ. Аз 
не мога да си обясня как могат 
да се атакуват хора, които не 
знаят какво е ден и нощ, които 
се грижат за здравето, които са 
първи до изпадналите в тежко 
здравословно състояние“, ко-
ментира министърът. „Иначе 
работим изключително добре 
с прокуратурата. Там, където 
са регистрирани такива случаи, 
докладите от случилото се са 
изпратени на прокуратурата и 

аз съм убеден, че нашите колеги 
ще действат бързо и ефективно 
по тези случаи“, допълни Ана-
ниев.

По думите на здравния ми-
нистър Националната здрав-
на информационна система 
трябва да е готова в края на 
тази или началото на следва-
щата година. Тя ще включва 
13 дейности, като за повечето 
от тях са обявени обществени 
поръчки, които няма да бъдат 
обжалвани. Той допълни, че 
на предстоящото във вторник 
заседание на Надзорния съвет 
на здравната каса ще бъдат раз-
гледани някои случаи намалени 
клиничните пътеки, които ще 
бъдат анализирани и при необ-
ходимост ще бъдат повишени.

„Лечебните заведения са 
търговски дружества, които 
получават приходи от НЗОК на 
база на клиничните пътеки, а 
самото разпределение на сред-
ствата зависи от ръководство-
то. Ще има здравни заведения, 
която няма да могат да осигурят 
заплатите, които са записани в 
колективния трудов договор, 
но има механизъм, с който да се 
доказва има или не възможност 
за осигуряване на тези стартови 
заплати“, обясни Ананиев.

Радио „Добруджа“

НОВИТЕ ЛИНЕЙКИ ЩЕ 
ИМАТ ПАНИК-БУТОНИ

През 2018 г. само пет общи-
ни в България са със средна 
оценка под среден 3,00 на ма-
турите по БЕЛ, спрямо 8 такива 
общини преди година. Въпреки 
че няма нито една община в 
страната със средна оценка над 
5.00, то тази година цели 90 са 
с над 4.00, а 15 – с над 4.50 (от 
общо 237 общини, където са 
се провели зрелостни изпити, 
в останалите няма нито едно 
училище с поне един явил се 
ученик).

Средна оценка на матура 
по БЕЛ 2018 г. в област Доб-
рич:
Община Генерал Тошево – 4.73
Община Шабла – 4.37
Община Добрич – 4.30
Община Каварна – 4.07

Община Балчик – 3.92
Община Тервел – 3.73
Община Крушари – 3.44
Община Добрич-селска – няма 
информация

Изгрев

СУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“ -  
СРЕД НАЙ-ДОБРИТЕ НА 
МАТУРИТЕ В ОБЛАСТТА

„Изгрев“ – Честита титла! 
Чувствате ли се абсолютни 
шампиони по бридж на общи-
на Шабла?

Никола Ташев – Мисля, че 
вече сме го доказали!

Красимир Димитров – Ко-
гато фактите говорят, знаеш…
(смее се)

„Изгрев“ – Имате ли какво 
още да доказвате – на шаблен-
ци, а и на себе си?

Никола Ташев – Бриджът 
е игра, която се учи докато си 
жив! Тук разсеяш ли се, отпус-
неш ли се – заминаваш! Камо 
ли пък, да легнеш на стари 
лаври…

Красимир Димитров – 
Още съм млад, надявам се с 
годините да доказвам още! С 
партньор като бате Кольо, това 
става по-лесно, но както той 
каза – работиш, докато си жив! 
Никога не е късно да се усъвър-
шенстваш, да изчистиш играта 
си, да изпипаш детайла…

„Изгрев“ -  11 победи от 
11 срещи, от класирането се 
вижда, че сте смачкали конку-
ренцията! Имаше ли трудни 

моменти?
Красимир Димитров – От-

страни се вижда лесно, но изоб-
що не е! Разбира се, че имахме 
тежки срещи, с Георги Тритаков 
– Демир Николов, накрая обър-
нахме часа! С Йордан Павлов – 
Пламен Енев, също беше много 
трудно, до края, победата ни 
висеше на косъм…

Никола Ташев – Особено в 
третия ден, когато си изтощен, 
е тежко. Но ако не минеш през 
такива етапи, няма как да спе-
челиш! А и след трудностите, 
победата е по-сладка…

„Изгрев“ – Бяхте фаворити 
и на голяма част от публиката. 
Помогна ли ви това?

Красимир Димитров – В 
някои моменти, публиката ни 
окуражаваше, в напрегнатите 
ситуации ни пречи на концен-
трацията…

Никола Ташев – Бриджът е 
игра, която изисква тиха и спо-
койна обстановка…Като цяло, 
разбира се, че благодарим на 
публиката за подкрепата!

„Изгрев“ – Какво е за вас 
бриджът?

Красимир Димитров – Ин-
телигентна игра за интелигент-
ни хора!

Никола Ташев – Бриджът 
е една от най-интелигентните 
игри! Затова е и обичана игра 
- бридж се играе в цял свят! 
Радваме се, че в Шабла, тя няма 
възрастови граници! В предва-
рителния ни разговор, ти ми 
каза, че в статията си обърнал 
специално внимание на мла-
дите бриджьори в турнира. 
Присъединявам се към теб но, 
искам да изкажа нашата при-
знателност и уважение и към 
по-възрастните играчи: Васил 
Костов (87 г.), Йордан Енев 
(80 г.) Петър Владимиров (75 
г.). Благодарим им за примера, 
който дават на младите!

„Изгрев“ – Вашето посла-
ние към шабленци?

Красимир Димитров – По-
вече хора да играят бридж и 
префа! Тези игри развиват мо-

зъка, практикуването им пома-
га на човек във всички негови 
дейности!

Никола Ташев – Напълно 
подкрепям Краси! Искам и от 
наше име и от името на всич-
ки шабленски картоиграчи да 
благодарим за организацията 
на турнира – на Живко Янев, 
съдията Краси Костов! Спе-
циални благодарности и към 
кмета на Общината, Мариян 
Жечев, за предоставената зала 
– отоплена, просторна, уютна! 
Затова, че ремонтът на Спорт-
ния комплекс не беше пречка, 
шестият турнир по префа и 
бридж да стане факт! Благода-
рим, кмете!!!

„Изгрев“ И аз ви благодаря 
за интервюто, пожелавам ви 
нови успехи, но без да отчай-
вате конкуренцията…

Красимир Димитров – Бла-
годарим ти, стараем се!

Разговаря Йордан Енев

Красимир Димитров: „КОГАТО ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ…“
Никола Ташев: „БРИДЖЪТ СЕ УЧИ ДОКАТО СИ ЖИВ!“

За втора поредна година, двойката Никола Ташев(67 г.) – 
Красимир Димитров(43 г.), печели общинския турнир по бридж. 
Във визитката на Ташев личат две титли на бридж (заедно с 
Момчил Златков – 2014-та и 2015-та), веднъж е шампион и на 
префа, през 2017-та година. Димитров също е редовен участник 
в турнирите, но едва когато оформят тандем с Ташев, започва 
силното му представяне – през 2017-та, двамата са втори (след 
Йордан Енев – Коста Георгиев), оттам нататък, винаги са на 
върха! „Изгрев“ се обърна към победния отбор с няколко въпроса:

На безпрецидентен случай в 
шестгодишната история на об-
щинските турнири по бридж, 
станаха свидетели зрителите в 
неделя (20-ти януари), в зала-
та на бившия МИЦ в НЧ „Зора 
1894“. Победителите в надпрева-
рата – Никола Ташев и Красимир 
Димитров, спечелиха всички 11 
срещи със своите съперници! 
Така, надигравайки в преки дву-
бои всичките си конкуренти, те 
по категоричен начин затвърди-
ха миналогодишната си титла, и 
доказаха, че са „царете на бри-
джа“ в Шабла! След шампионите, 
останаха победителят на префа-
та, Димитър Енев и партньорът 
му, Атанас Христов. За третото 
място се пребори най-младият 
дует в състезанието Радослав 
Петров (38 г.) - Момчил Златков 
(33 г.). Въпреки „крехката“ си за 
картоиграчи възраст, двамата са 
редовни участници в турнирите 
досега и имат успехи. Минала-
та година, в тандем с Димитър 

Енев, Радо бе вицешампион на 
бридж и трети на префа. Зад 
гърба на Момчил пък, стоят две 
титли на бридж – през 2014-та 
и 2015-та години (с партньор 
Никола Ташев). Характерна осо-
беност  за „бронзовата“ двойка, 

Петров – Златков е това, че в нея 
ментор няма!

Като прибавим и тазгодишния 
шампион Красимир Димитров 

(43 г.), виждаме, че младите кате-
рят върха в спорт, в който най-ва-
жни са опитът и практиката!

Споменахме само младите 
призьори в турнира по бридж, 
имената на всички други млади 
хора, които се включиха в шес-
тия общински турнир по бридж, 
ще разпознаете в неофициалното 
крайно класиране по-долу. 

След третото място двойките 
се подредиха така: Панко Панев 
– Веселин Петров, Стефан Ива-
нов – Тихомир Тодоров, Йордан 
Енев – Васил Костов, Йордан 
Павлов – Пламен Енев, Наско 
Статев – Матей Матеев, , Петър 
Владимиров – Димитър Марков, 

Георги Тритаков – Златко Мар-
ков, Петьо Пеев – Александър 
Марчев и Йордан Йорданов – 
Стою Маринов.

Както  в турнира по префа 
и в шестия от серията турнири, 
посветени на 50-годишнината от 
обявяването на Шабла за град, 
турнир по бридж, участието бе 

рекордно! Дванадесет двойки 
спориха за трофея в тридневната 
надпревара в началото на годи-
ната. Съдията Красимир Костов 
отново се справи с предизвика-
телството, а целият турнир пре-
мина в дух на феърплей и взаим-
но уважение между играчите.

Йордан Енев

ТАШЕВ – ДИМИТРОВ СПЕЧЕЛИХА 
БРИДЖА БЕЗ ЗАГУБА!

Победителите – Красимир Ди-
митров и Никола Ташев  

Шампионите, в директна среща с вторите – Димитър Енев и 
Атанас Христов.

Съдията на турнира – Краси-
мир Костов

„Бронзовите“ Радослав Петров – Момчил Златков по пътя към 
почетната стълбица.


