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„Най-добрият начин да намериш себе  си, е да изгубиш себе си в служба на другите.“
Махатма Ганди

МИСЪЛ НА БРОЯ
СИМФОНИЕТА – ШУМЕН

концерт
ЛЮБИМИ РУСКИ ПЕСНИ

романси, мелодии от незабравими руски филми, музика от 
Чайковски, Хачатурян, Свиридов, Шостакович
в изпълнение на РУСЛАН МЪЙНОВ

диригент Левон Манукян
На 6 март 2019 година от 18.00 часа в НЧ „Зора 1894“ - Шабла.

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.

На 30 януари заседава Об-
щинският съвет в Шабла. На 
заседанието присъстваха 9 от 
11 общински съветника. Пред-
варително обявеният дневен 
ред включваше 13 докладни за-
писки за разглеждане.

Местните депутати приеха 
отчета на Кмета на община 
Шабла за изпълнение на Про-
грамата за управление и разпо-
реждане с имотите – общинска 
собственост за 2018 година.

Кметът на община Шабла 
Мариян Жечев обясни, че в 
Програмата има много добро 
изпълнение. В нея са постъпи-

ли над 400 хил.лв. от продажби. 
Това са основни приходи за Об-
щината. Средствата от продаж-
бата на имот в населено място 
ще остават за ползване там. Съ-
ветниците приеха и програма 
за управление и разпореждане 
с имоти Общинска собстве-
ност за 2019 година.  Тук Кме-
тът обясни, че всички имоти, 
които са включени за продажба 
в момента, не носят никакви 
средства.

Единодушно беше гласувано 
да се даде съгласие за промяна 
начина на ползване от „Пасище“ 
в начин на трайно ползване „Друг 

вид земеделска земя“ на поземлен 
имот в Шабла за изграждането на 
радиолокационна станция. Това 
се налага във връзка със затя-
гане на мерките за сигурност на 
въздушното ни пространство за 
гражданската авиация. От „Паси-
ще“ в „Нива“ бе променен имот в 
село Горун, за нуждите на местни-
те фермери.

На заседанието беше приета 
Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредбата за опреде-
ляне размера на местните данъ-
ци на територията на община 
Шабла. Новост е начинът на 
изчисление на данъка на пре-
возните средства. Най-сериоз-
но увеличение ще има при ав-
томобилите с катализатор. От 
данък са освободени автомо-
билите със специален режим на 
движение – пожарни, линейки 
и др., електрическите автомо-
били, мотоциклети и мотопеди, 
както и електрическите превоз-
ни средства категории L5e, L6e 
и L7e и с притежатели на ТЕЛК 
между 50 и 100%.

Съветниците приеха бюдже-
та на община Шабла за 2019 
година в размер на 6  458  145 

лв. Припомняме, че проектът 
на бюджета беше обсъден с 
жители от всички села на Об-
щината, включително и в град 
Шабла. Дадено беше съгласие 
за внасяне на предложение до 
Министерство на финанситеза 
трансформиране на част от це-
левата субсидия за капиталови 
разходи за 2019 година в целе-
ви трансфер за финансиране на 
разходи за неотложни текущи 
ремонти на уличната мрежа в 
община Шабла.

Съветниците одобриха 
извършеното Проучване за 
причините и ефектите от фи-
зическото бездействие в тран-
сграничната зона Румъния – 
България и изготвеният План 
с мерки за борба с физическото 
обездвижване за подобряване 
на здравословното състояние 
на населението от трансгра-
ничната зона  па проект „Без-
гранично здраве чрез спорт и 
сътрудничество  - обединени 
в битката срещу заболявания-
та“, финансиран по Програма 
INRERREG V-A Румъния – 
България 2014-2020 година.

Йорданка Радушева

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ТАЗИ ГОДИНА

На 29-ти февруари, на три-
дневно посещение в община 
Шабла, пристигнаха партньор-
ите по Проект № ROBG-338  
„Общи ресурси и инициативи, 
посветени на околната среда.“

 Кметът на Община Шабла, 
Мариян Жечев, посрещна деле-
гациите от общините Аджиджа 
и Банеаса (Р Румъния) и от об-
щина Берковица. Делегацията 
от Аджиджа бе водена от зам. 
кмета, Ницъ Мариус Даниел, 
тази от община Банеаса – от 
административния директор 
на общината – Георге Николае, 
а зам. кметът на Берковица, 
Радослав Найденов, водеше 
групата от старопланинския 
град. На срещата си с гостите, 
Кметът Жечев ги запозна с ис-
торията, природните даденос-
ти и икономиката на нашата 
община. Кметът сподели факти 
за поминъка на шабленци – 
селското стопанство, туризма, 
риболова.

За трите дни, докато бяха в 
Шабла, партньорите по проекта 
осъществиха работни срещи, 
посетиха и забележителности 
в община Шабла – най-стария 
фар на Балканския полуостров 
– шабленския, разкопките на 
острова в Дуранкулашкото 

езеро – най-старата известна 
каменна архитектура в Евро-
па (7000 години), разкопките 
на античната крепост Кария 
на нос Шабла, православния 
храм „св.свщмчк. Харалампий“ 
в града. Те разгледаха и ЕМЗ 
ЕЛПРОМ Шабла. Гостите бяха 
поздравени от пенсионерски 
клуб „Надежда“ с пресъздава-
нето на характерен за Шабла 
народен обичай – „Меджия“. 
„Хареса ми, че хората тук са 
сърдечни и усмихнати! Впе-

чатли ме и съчетанието на езе-
ро и море! Както разбрахме,  
фауната, особено птиците  са 
уникални. Убеден съм, че ако се 
разработи, този туристически 
ресурс може да бъде целогоди-
шен. Случихме и на прекрасно 
за сезона време, насладихме се 
на залеза…Заводът ви е добре 
организиран, научихме, че 
тук произвеждат качествена и 
конкурентноспособна продук-
ция.“, сподели впечатленията 
си от посещението си в община 

Шабла, зам. кметът на община 
Берковица, Радослав Найденов.

Посещението завърши с ра-
ботна среща, проведена в Зелен 
образователен център (ЗОЦ) 
Шабла. Преди да си тръгнат, 
гостите бяха приети от предсе-
дателя на ОбС Шабла, д-р Йор-
данка Стоева.

Проектът, по който парт-
ньор е община Шабла, е фи-
нансиран по Договор № 
100718/05.09.2018, Приоритет-
на ос 2: „Зелен регион“, Специ-
фична цел 2.1: „Подобряване 
на устойчивото използване на 
природното наследство и ре-
сурси и на културното наслед-
ство“ по Програма ИНТЕРРЕГ 
V-A Румъния-България 2014-
2020 г.

Общата цел на проекта е: 
устойчиво развитие на тури-
зма чрез оптимално използва-
не на екологичните ресурси, 
поддържане на важни еколо-
гични процеси и подпомагане 
на опазването на природните 
ресурси, като биологичното 
разнообразие само по себе си 
е основата за икономическо 
развитие и социално благо-
денствие на местните общ-
ности. 

Продължава на стр.3 ПРАЗНИК НА ВИНОТО И ЛЮБОВТА 
В РЕСТОРАНТ „ДИВАТА ПАТИЦА“ 

СЕЛО ЕЗЕРЕЦ

Заповядайте на 14.02.2019 година от 18.30 часа,  
може и на обяд от 12.00 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.
Който желае може да си внесе домашен алкохол.

Телефон за резервации: 0896 788 537

ШАБЛА ПРИЕ ПАРТНЬОРИ ПО 
ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ
Туристическите забележителности в Общината, ще придобият арт вид

Зам. кметът на община Аджиджа, Ницъ Мариус Даниел и Георге 
Николае административен директор в община (Банеаса), в раз-
говор с кмета на община Шабла, Мариян Жечев.  

На  11 февруари (понедел-
ник) от  11:00 ч., народният 
представител от ПГ на ГЕРБ в 
44-ото Народно събрание, ви-
цеадмирал Пламен Манушев 
ще има приемна  в град Шабла.

Жителите на общината ще 
имат възможност да поста-
вят наболели проблеми и да 
получат информация по ак-
туални теми. В разговорите 

ще участват също общински-
ят ръковител на ГЕРБ Шабла, 
Живко Спасов и други общин-
ски съветници от ПП ГЕРБ.                                                                 
Приемният ден ще се про-
веде в офиса на ПП ГЕРБ 
Шабла, ул. „Добруджа” № 3.                                                    
Желаещите могат предвари-
телно да се запишат за прием-
ния ден в офиса на партията 
или на телефон: 0879 482 020.

ПРИЕМНА НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ 
ОТ ГЕРБ ПЛАМЕН МАНУШЕВ 
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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

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

75% от домакинствата в об-
ласт Добрич имат достъп до 
интернет, сочи проведено през 
2018 година в Добричка об-
ласт проучване. То се отнася 
до използването на   информа-
ционно-комуникационни тех-
нологии и се прави във всички 
държави – членки на ЕС.

В област Добрич са анкети-
рани 108 обикновени домакин-
ства и 207 лица, съобщават от 
статистическото бюро.

Регистрирано е 10-процент-
но увеличение в сравнение с 
2017 година на хората, които 
всеки ден или поне веднъж сед-
мично ползват глобалната мре-
жа, а в сравнение с 2010 г.  ръ-
стът е 31.2 процентни пункта.

  В България 72.1% от дома-
кинствата имат интернет в до-
мовете си.

През 2018 г. в област Добрич 
64.7% от населението на въз-

раст между 16 - 74 навършени 
години използва интернет, все-
ки ден или поне веднъж сед-
мично на работа, вкъщи или 
на друго място. Това отрежда 
седма позиция на областта по 
този показател. На първа пози-
ция са жителите на София.

В Добричко мъжете са по ак-
тивни  при редовното ползване 
на интернет в сравнение с жените 
- съответно 65.8 и 63.7%. Значи-
телни са различията при редовно 
използващите интернет по обра-
зование. 91% от лицата с висше 
образование използват редовно 
глобалната мрежа, при 52.5% от 
лицата с основно или по-ниско 
образование.

През 2018 г. делът на хората, 
които пазаруват онлайн за лич-
ни цели в Североизточния ра-
йон на страната, достига 25.6%, 
при 20.8% за страната.

Дарик Добрич 

75% ОТ ДОМАКИНСТВАТА 
В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ИМАТ 
ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ

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 17:00 ч., 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, събра-

нието ще се проведе един час по-късно.

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.128 от ЗУТ, Общинска администрация Шабла 
обявява, че със заповед № РД-04-42/28.01.2019 год. на кмета на 
община Шабла е разрешено изработване проект за изменение 
на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ I-2070, УПИ II-2071, УПИ III-2072, 
УПИ IV-2073,УПИ V-2139, УПИ VI-2138, УПИ IX-858 и УПИ 
X-857, УПИ XI-2074, УПИ XII-2075, УПИ XIII-2076  в кв.90 по 
плана на гр.Шабла, община Шабла.

В 14-дневен срок от обявлението, заинтересованите лица 
могат да направят писмени възражения и искания по 

проекта за изменение на ПУП.

Областният управител 
Красимир Кирилов бе гост на 
официалното откриване на 
25-ото юбилейно издание на 
специализираното изложение 
„Борса за семена и посадъчен 
материал“ на “Добрички пана-
ир“ АД. По традиция старт на 
изложението бе даден с изпъл-
нения на детската фолклорна 
студия „Добруджа“ с главен ху-
дожествен ръководител Стоян 
Господинов. Официални гос-
ти за откриването на борсата 
бяха народният представител 
Даниела Димитрова, председа-
телят на Общински съвет град 
Добрич Иво Пенчев, кметът 
на Община град Добрич Йор-
дан Йорданов, общинският 
съветник Зорница Михайлова, 
директорът на Изпълнителна 
агенция по сортоизпитване, 
апробация и семеконтрол /ИА-

САС/ Бистра Павловска, дирек-
торът на Областна дирекция 
„Земеделие, храни и гори“ инж. 
Десислава Иванова и времен-
но изпълняващата длъжността 
директор на ДФ „Земеделие“ – 
Добрич, Грациела Павлова. На 
добър час и успех на изложи-
телите пожела директорът на 
„Добрички панаир“ АЗ Звезде-
лина Иванова. 

Думи на благодарност към 
организаторите на изложение-
то отправи директорът на ИА-
САС Бистра Павловска, като 
подчерта, че един от приори-
тетите на държавната полити-
ка в отрасъла е за качествено 
производство на семена и по-
садъчен материал и стопаните 
отново и тази година ще полу-
чават помощ, за да могат имат 
качествена и конкурентна 
продукция. Павловска пожела 

това да е най-добрата стопан-
ска година за всички произво-
дители. 

След прерязването на лен-
тата гости и посетители вля-
зоха да разгледат щандовете на 

участващите над 65 фирми в 
юбилейното 25-то издание на 
„Борса за семена и посадъчен 
материал“.

Областна администрация 
- Добрич

ОТКРИХА „БОРСА ЗА СЕМЕНА 
И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ“
25-ото юбилейно издание, събрало над 65 фирми – изложители, ще продължи до 07.02.2019 г.

О Б Я В А
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ДОБРИЧ,
Обявяват за всички български граждани, отговарящи на 

изискванията на чл. 59 от ЗОВС на РБ, желаещи да получат 
военна подготовка,  в организираните от Министерството на 
отбраната курсове, че времето, мястото и продължителнос-

тта на курсовете през 2019 г. са, както следва:
НАЧАЛНА ПОДГОТОВКА

№ Структура провеждаща курса Начало на курса Край на курса
1. Единен център за начална подготовка 

(ЕЦНП) - гр. Плевен
11.03.2019 г. 05.04.2019 г.
30.09.2019 г. 26.10.2019 г.

2. НВУ „Васил Левски“, факултет „Об-
щовойскови“ - Велико Търново

13.05.2019 г. 07.06.2019 г.
24.06.2019 г. 19.07.2019 г.

3. НВУ „Васил Левски“, факултет „Арти-
лерия, ПВО и КИС“ - Шумен

26.08.2019 г. 20.09.2019 г.

4. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“-гр. Варна 15.07.2019 г. 09.082019 г.

СПЕЦИАЛНА ПОДГОТОВКА

№ Структура провеждаща курса Начало на 
курса

Край на курса

1. НВУ „Васил Левски“, факултет „Об-
щовойскови“ - Велико Търново

08.04.2019 г. 19.04.2019 г.

2. НВУ „Васил Левски“, факултет „Ар-
тилерия, ПВО и КИС“ - Шумен

03.06.2019 г. 14.06.2019 г.

09.09.2019 г. 20.09.2019 г.

3. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“-гр. Варна 12.08.2019 г. 30.08.2019 г.

Желаещите да участват в курса български граждани без военна подго-
товка, следва своевременно да подадат заявление във военно окръжие 
– Добрич.
Повече информация   за условията и реда за кандидатстване, може да 
получите от офиса за водене на военен отчет към общината или на теле-
фон: 0888 321 253, както от сайтовете на: 
 Централно военно окръжие : www.comd.bg  и Министерство на отбра-
ната : 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.

На работа през 2018 година 
са постъпили 7862 безработни 
лица. От тях най-голям е делът 
на лицата без квалификация 
– 38,2% от всички започнали 
работа, следвани от лицата с ра-
ботническа професия – 36,4% и 
със специалност – 25,4%.

През 2018 година на работа 
са устроени 1182 младежи до 
29-годишна възраст. В заетост 
са включени и 597 безработни 
лица с регистрация в бюрото по 
труда над 1 година.

На първичния пазар на труда 
през 2018 г. работа са започнали 
7201 безработни лица. С посред-
ничеството на бюрата по труда 
от Добричка област 6552 лица са 
постъпили на работа в реална-
та икономика. По програми за 
заетост устроените са 144, а по 
насърчителните мерки за зае-
тост  - 99 лица. По схеми на Опе-
ративна програма „Развитие на 
човешките ресурси” работа са 
започнали 418 лица.

През 2018 година в бюрата 
по труда от областта са заявени 
8086 работни места. На първич-
ния пазар са обявени 7126 ра-
ботни места. От работодатели от 
частния сектор са заявени 85,0% 
от работните места. Най-голямо 
търсене на работна сила през го-
дината се регистрира в хотели-
ерството и ресторантьорството 
(2644) и преработващата про-
мишленост (1125). Следват зая-
вените свободни работни места 
в сферата на търговията (712), 
строителството (592), селското 
стопанство (510), държавното 
управление (325), образование 
(276), административни и спо-
магателни дейности (214). По 
програми за заетост са обявени 
136 работни места. 770 са обя-
вените работни места по Опе-
ративна програма „Развитие на 
човешките ресурси”. По мерки 
за заетост са заявени 54 работни 
места. 

НСИ Добрич

7862 БЕЗРАБОТНИ В ОБЛАСТТА  СА 
ПОСТЪПИЛИ НА РАБОТА ПРЕЗ 2018 
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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

ЗЛАТАРСКО АТЕЛИЕ „ЮВЕЛИР” ГР. ШАБЛА
(срещу банка ДСК)

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  

ПОЕТИЧЕН КЪТ
На 11-ти февруари, 1947 година, в София е 

родена Миряна Иванова Башева. Тя е е българ-
ска поетеса и журналистка. Автор е на текстове 
за песни по музика на Петър Чернев, Михаил 
Белчев, Стефан Димитров, Атанас Косев, Юри 
Ступел и др. Песните й са изпълнявани от мно-
го звезди на българската естрада. Стиховете й 
са преведени на много европейски езици. През 
1979 г., Миряна Башева пише стиховете към 
филма  „Войната на таралежите“  на  Иванка 
Гръбчева. По покана на  Рангел Вълчанов,  Ба-
шева пише сценария на игралния филм „Последни желания“ (1983 г.) и 
на няколко документални филма на същия режисьор.

ПЪТНИЦИ
Защо не заминем някъде? 
Дай да си купим билети -
има толкова влакове, 
кораби, самолети...

Къде ми е остров Ява? 
Къде ти е остров Малта? 
И в сън не ни се явяват, 
наяве - още по-малко.

На сън - все стихийни
бедствия.
В живота - яма след яма.
А колко превозни средства!
И в нито едно ни няма.

Все тъй ли ще я караме? 
Клечим на старата спирка, 
наречена Главна гара,
а влаковете си сви-иркат...

Обвинения и покаяния 
тънат в бездънни обиди, 
в морета и океани, 
които няма да видим…

Миряна Башева

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 сор-
тове. 
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 АРОМА-
ТИЗИРАНИ 
(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 кате-
гории.
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 ДО-
МАШНО МЕЗЕ, който ще се проведе в три категории: месни, млечни 
и безмесни.
Желаещите да участват в него могат да се запишат при секретаря на 
читалище „Зора“ и да носят конкурсните експонати в деня на конкурса.

ПРОГРАМА
09:30 часа – Начало на ритуала по зарязване на лозята с учас-
тие на ФГ „Добруджанка“ – гр. Шабла;
10:00 часа – Начало на празничната програма (пред админи-
стративната сграда на общината) при лошо време – във фо-
айето на НЧ „Зора“ – гр. Шабла;
10:30 часа – Награждаване на победителите в конкурсите за 
вино и домашни мезета. Коронясване на Царя на виното – Ша-
бла 2018 г.

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

Организаторите на събитието си запазват правото на 
промени, за които своевременно ще ви информират.

Изказваме своята и на близ-
ките ни благодарност към д-р 
Илко Нанев, Ивелина Янакиева 
от неговия екип и към фелдшер 
Лозан Лозанов за това, че бяха 
в последните минути до наша-

та майка, Стоянка Ганчева от 
Шабла.

Благодарим и на всички, 
които бяха до нас в този тежък 
момент.

От дъщерите й

ОТ РЕДАКЦИОННАТА НИ ПОЩА…
БЛАГОДАРИМ ВИ!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ,

на Маргарита  
Тодорова!

Желаем ти много здраве, успехи и 
късмет!

От вуйна и семейството

Ден, преди 2-ри февруари, 
когато отбелязваме Деня на 
влажните зони, природоза-
щитници от „Зелени Балкани“ 
се срещнаха с ученици от Ша-
бла.

Анелия Павлова разказа на 
малките природолюбители при 
Общински детски комплекс за 
Деня на влажните зони, обяс-
ни им какво е торфища и ги 
„срещна“ с добре познатата 
червеногуша гъска.

В края на образователната 
среща, учениците сами изра-
ботиха макет на защитената 

птица.
Тази година мотото на кам-

панията е „Влажните зони и 
климатичните промени”. 

Целта е да се популяри-
зират влажните зони, като 
източник на жизненоважни  
ресурси - вода, храна и като 
естествена защита от наводне-
ния и засушавания. Идеята на 
Кампанията е да разпространи 
информация за проблема и да 
демонстрира решения, които 
могат да се изпълнят от всеки.

Една от най-старите при-
родозащитни организации в България - „Зелени Балкани“ 

популяризира повече от 15 го-
дини Деня на влажните зони – 2 
февруари. 

От 1970 година 35% от све-
товните влажни зони са загу-
бени.

 „Заедно трябва да работим 
за опазването и възстановява-
нето на тези невероятни еко-
системи, които ни помагат да се 
подготвим за справяне и прео-
доляване на въздействието от 
изменението на климата“, отбе-
лязват от екоорганизацията. 

Гости в Зеления образовате-
лен център бяха преподавате-
ли от Професионална гимна-
зия по ветеринарна медицина 
„Проф.д-р Георги Павлов“  град 
Добрич, водени от д-р Светла 
Тодорова - директор на учи-
лището. Учебното заведение 
работи по проект „Човешкото 
въздействие върху морски-
те еко системи – опазване на 
влажните зони, опазване на 
растителните и животински 
видове.“

Изгрев

„ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ И КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ“

Следва стр.1
По проекта се планира да 

бъдат изградени арт-пейки и 
прилежащо към тях улично 
обзавеждане. Произведенията 
на изкуството ще са в унисон с 
неповторимата шабленска при-

рода. Те ще бъдат поставени по 
утвърдените вече маршрути на 
ЗОЦ, както и на други туристи-
чески атрактивни места в Об-
щината.

Поводът за тези взаимни 
посещения е опознаването на 

туристическия потенциал на 
четирите партньора. Проектът 
предвижда развиването на съв-
местен туристически продукт 
чрез създаването на партньор-
ска мрежа между туристиче-
ските центрове на участващите 

страни. Те ще популяризират 
туристическите обекти с цел 
привличане на повече посе-
тители в районите. Срокът за 
изпълнение на проекта е 18 
месеца, считано от септември, 
2018-та година.      Йордан Енев

ШАБЛА ПРИЕ ПАРТНЬОРИ 
ПО ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ

Партньорите по проекта посетиха  храма „Св.свщмчк. Хара-
лампий“ в Шабла.

Гостите от Берковица, на шабленския бряг – пред разкопките 
на крепостта Кария. 
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Презентация-дискусия в село Дуранкулак за Деня на влажните 
зони

Започва тазгодишната кам-
пания за прегледи и освиде-
телстване на малки плавателни 
съдове до 40 БРТ, съобщиха 
пред Maritime.bg от Български 
корабен регистър. Припомня-
ме, че БКР извършва прегледите 
на малки плавателни съдове на 
основание споразумение с ИА 
„Морска администрация“.

Прегледите ще се осъществят 
в периода от 1 март до 30 юни в 
работни дни в пристанищата, 
водните бази и яхт-клубовете.

БКР извършва прегледи, след 
подаване на заявление и пре-
доставяне на доказателство за 
извършено плащане от собстве-
ниците на малки плавателни съ-
дове.

Прегледи за издаване на сви-
детелство за „Сезонен превоз на 
хора” ще се извършва от дирек-
циите на ИАМА.   Собствени-
ците на плавателни съдове, въз-
намеряващи да извършват през 
летния сезон на 2019г. “сезонен 
превоз на хора” могат да полу-
чат допълнителна информация в 
сектор “Кораби” към дирекции-
те на ИАМА

За преминаване на прегледи-
те, плавателните съдове трябва 
да бъдат надписани по траен 
начин в носовата част с регис-
трационни номера с размери 
най-малко 200 х 80 х 30 мм, за 
кораби извършващи стопански 
риболов и дължина до 17м.: 250 
x 100 x 40 мм, и с дължина над 
17м.: 450 x 180 x 60 мм. Приста-
нището на регистрация да бъде 
написано в кърмовата част с 
букви с размери 150 х 70 х 20 мм.

Снабдяването и оборудване-
то с индивидуални спасителни 
средства, противопожарно обо-
рудване, средства за осушение, 
сигнални средства, навигацион-
но, радиооборудване и др., тряб-
ва да бъде маркирано с траен 
надпис идентифициращ принад-
лежността му към плавателния 
съд.

Собствениците на плава-
телни съдове с метален корпус 
трябва да представят протокол 

за оценка състоянието на кор-
пуса и арматурата, придружен 
от замери на остатъчните дебе-
лини. Замерите и протоколът се 
изготвят от сертифицирани за 
тази дейност технически лица, 
съгласно Разпореждане № 68 от 
12.06.2014г.. „Български Корабен 
Регистър” може да извършва за-
мери на остатъчни дебелини.

На плавателните съдове не 
представили такова измерване 
няма да бъдат издадени/заве-
рени документите и ще бъдат 
докладвани ДМА Варна. Това 
включва всички плавателни съ-
дове с метален корпус, извърш-
ващи стопанска дейност.

По време на прегледа собстве-
ниците на плавателните съдове 
трябва да представят следните 
документи:

“Свидетелство за регистра-
ция” (Позволително за плаване) 
и “Контролен талон”.

„Протокол за преглед” от 
предшестващата година.

“Свидетелство за годност” 
(ако има издадено).

“Корабен дневник” (ако има 
издаден).

„Разрешително за корабна ра-
диостанция” (ако има издаден).

Валидна правоспособност на 
екипажа.

Собствениците, които не въз-
намеряват да експлоатират през 
2019 г. плавателните си съдове, 
са длъжни да декларират това в 
дирекциите на ИАМА.

Плавателните съдове на 
собственици не заявили преглед 
или извеждане от 

експлоатация за 2019г. ще 
бъдат служебно заличени от ре-
гистъра на ДМА – Варна в срок 
до 3 /три/ месеца от датата на 
обявения преглед на основание 
чл.22(2) от Наредба №1 на Ми-
нистерството на транспорта за 
вписване в регистъра, уточняват 
още от БКР.

График Шабла:
Шабла – 11, 18, 25 март 

Крапец – 8,15 
с. Дуранкулак – 13, 20

Морски вестник

ЗА РИБАРИТЕ ОТ 
ОБЩИНА ШАБЛА

На 31 януари 2019 г. в град 
Шабла се проведе работна сре-
ща на екипите за управление на 
проект ROBG407 „Възстановя-
ване на уникалното общо кул-
турно наследство и насърчава-
не на съвместния туристически 
продукт „Хаманджия – първа 
цивилизация на стара Евро-
па“, изпълняван с финансовата 
помощ на Европейския съюз 
по Програма Interreg V–A Ру-
мъния – България 2014-2020 г.  
Водещ бенефициент по проекта 
е Община Шабла, а  партньор  е 
Община Чернавода, Румъния. 
Продължителността на про-
екта е 36 месеца, той стартира 
през юли 2018 г. и се очаква да 
приключи края на юли 2021 г. 

Общата цел на проекта е да се 
подобри устойчивото използ-
ване на културното наслед-
ство – културата „Хаманджия“ 
в българския и румънския 
регион Добруджа, чрез съв-
местните усилия и действия 
по опазване и валоризация на 
културното наследство, създа-
ване и развитие на съвместен 
интегриран туристически про-
дукт „Хаманджия“ и неговото 
популяризиране и управле-
ние. В срещата взеха участие и 
кметът на Шабла, Мариян Же-
чев и експерти от Общината. 

Участниците от двете страни, 
обмениха информация за на-
правеното до момента, пред-
стоящите съвместни дейности 
: изготвяне на проучване на 
културата „Хаманджия“ като 
база за по-нататъшно обосно-
вано съвместно развитие на 
туристическия продукт „Ха-
манджия“ и представянето му 
на предстоящата през лятото 
международна научна конфе-
ренция в Шабла. Програмата 
на работната среща включваше 
посещение на археологическата 
сбирка в Зеления образовате-
лен център Шабла, прожекция 
на филм за културата „Хаман-
джия“ и посещение на Селищ-
на могила „Големия остров“ 
край Дуранкулак, където ще се 
изпълняват част от дейностите, 
заложени по проекта: рестав-
рация на укрепителната стена 
на острова, изграждане и обез-
опасяване на храма на Кибела, 
реконструкция и разширяване 
на пешеходните алеи и подхода 
към Големия остров, изгражда-
не на три погледни площадки с 
места за почивка и наблюдение 
на птици и околността, разши-
рение на съществуващия посе-
тителски център,обособяване 
на билетен център и др. 

Изгрев

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“

КАК ДА ГЛАСУВАМЕ НА ЕВРОИЗБОРИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЕНЕРГО –ПРО
ЕНЕРГО-ПРО изпрати електронно известие на 

60% от клиентите с просрочени задължения

РАБОТНО ЗАСЕДАНИЕ ЗА БЪДЕЩИЯ 
ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ „ХАМАНДЖИЯ“

На Големия остров в Дуранкулашкото езеро…

Кметът  Мариян Жечев и експерти от Общината, на срещата 
с партньорите от Чернавода.

В брой 4-ти на общинския ни 
вестник „Изгрев“, от 29.01. 2019. 
г., в статията „Връчиха почетния 
плакет на Панайот Карамилев“, 
има допусната фактологическа 
неточност, става въпрос за из-
речението „През 1963-та година 
му е дадено званието „майстор 
на спорта“ – нещо, непостигано 
и до днес от наш съгражданин!“. 
Постиженията на Панайот Ка-
рамилев като треньор и състе-
зател по конен спорт, според 
мен нито един шабленец няма 
да може да достигне, камо ли 
да надмине. Но Шабла има още 

един „майстор на спорта“при 
това в два спорта. През 1976-та 
година, Стоян Антонов Стоя-
нов, става „майстор на спорта“ 
по вдигане на тежести, а през 
1976-та – по колоездене. 

През 2015-та година, Деян Ди-
митров получи званието „между-
народен майстор“ по шахмат.

Пиша тези редове, защото 
Чичо Пано наистина е първи-
ят в историята на Общината 
„майстор на спорта“, но не е 
единственият, а мисля, че уточ-
нението не е маловажно.

С уважение, Христо Жечев

ОТ ЧИТАТЕЛСКАТА НИ ПОЩА

През 2018 г. компанията е напом-
нила на общо 528 000 клиенти за 
забавено плащане на сметки за ток 
чрез SMS или имейл съобщение.

 С 9 % се е увеличил през измина-
лата 2018 г. делът на клиентите, уведомени от ЕНЕРГО-ПРО за 
просрочени задължения с SMS или имейл съобщение.

 Клиентите предпочитат този начин на уведомяване като 
по-ефективен за комуникация,  вместо изпращането на писмо 
на адрес за кореспонденция. Така те бързо и удобно биват ин-
формирани за закъсняло плащане и могат своевременно да ре-
агират, в случай че са се забавили или са пропуснали да платят 
сметките си в срок.

  Услугата „Уведомяване за просрочени задължения“ 
чрез SMS или имейл е напълно безплатна и цели да предотвра-
ти прекъсване на електрозахранването и последващо заплаща-
не на такса за повторно включване.

  Всеки, който желае да получава известия чрез  SMS  или 
имейл, може да актуализира клиентските си данни за връзка 
с ЕНЕРГО-ПРО на интернет адрес https://update.energo-pro.bg/, 
достъпен и чрез банер на началната интернет страница на ком-
панията.

 Също от началната страница клиентите имат възможността 
да направят онлайн справка за консумираната от тях електро-
енергия за три години назад. Проверката е възможна посред-
ством специално създадения за целта портал за битови клиен-
ти на компаниятаhttps://portal.energo-pro-sales.bg/. Необходимо 
е да се въведе единствено индивидуалния клиентски номер, 
както и номер на фактура от последните 12 месеца. Графика с 
данни дава справка по месеци за плащани суми или консуми-
рана електроенергия за избран едногодишен период в рамките 
на последните три години.

 За повече информация относно актуализацията на 
данни клиентите могат са се обръщат на денонощната 

телефонна линия на ЕНЕРГО-ПРО 0700 800 61 или на имейл 
адрес service@energo-pro.bg.


