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„Смелостта с право се счита за първото от човешките качества, защото това е качеството, което гарантира всички останали.“
Уинстън Чърчил

МИСЪЛ НА БРОЯ

Управляващият орган на 
Програма за морско дело и ри-
барство 2014-2020 г. проведе 
информационна среща на 12 
март в град Балчик, със съдей-
ствието на Областен инфор-
мационен център – Добрич. 
Експертите от Дирекция „Мор-
ско дело и рибарство” на Ми-
нистерството на земеделието, 
храните и горите представиха 
всички отворени процедури, 
подкрепящи дейностите в сек-
торите рибарство и аквакулту-
ри.

До 30 април 2019 г., рибари-
те ще могат да кандидатстват 
за развиване на допълващи 
дейности към основната си, 
като например: инвестиции 
на борда на кораба, риболовен 
туризъм с въдица, ресторанти, 
екологични услуги и образо-
вателни дейности. Това може 
да стане по процедура 
BG14MFOP001-1.011 „Дивер-
сификация и нови форми на 
доход“. Максималният размер 
на безвъзмездната финансова 
помощ е до 146 687 лв. За МСП 
съфинансирането е до 50%, а за 
останалите е до 30%. 

Процедурата BG14M 
FOP001-1.007 „Добавена стой-
ност, качество на продуктите и 
използване на нежелания улов“ 
насърчава инвестиции, които 
добавят стойност към проду-

ктите от риболов, като позво-
ляват на рибарите да извърш-
ват преработване, предлагане 
на пазара и пряка продажба 
на собствения си улов, както 
и иновативни инвестиции на 
борда на корабите, които водят 
до повишаване на качество-
то на продуктите от риболов. 

Размерът на безвъзмездната 
финансова помощ за един про-
ект е от 2 до 200 хил. лв., като 
съфинансирането е до 80%. До-
пустими кандидати  по мярка-
та са физически и юридически 
лица или еднолични търговци 
(ЕТ), регистрирани по Тър-
говския закон или Закона за 

кооперациите с валидно разре-
шително за стопански риболов, 
удостоверение за придобито 
право за усвояване на ресурс от 
риба и други водни организми, 
собственици на риболовни ре-
гистрирани кораби.

За подобряване на конкурен-
тоспособността и жизнеспо-

собността на предприятията 
в сектор „Аквакултури“, про-
цедура BG14MFOP001-2.009 
„Продуктивни инвестиции в 
аквакултурите - Сектор „Мал-
ки проекти” ще предостави до 
48  895 лв. на еднолични тър-
говци или юридически лица, 
развиващи дейност в сектор 

„Аквакултури“.
С бюджет от малко 

над 3 млн. лв. процедура 
BG14MFOP001-2.001 „Инова-
ции в аквакултурата“ ще фи-
нансира дейности на научните 
организации по разработване 
и/или прилагане на нови за 
България технически решения 
и иновации за производстве-
ни съоръжения и оборудване 
и мониторинг на места, под-
ходящи за аквакултурите; по-
добряване и оптимизиране 
на използваните фуражи при 
производства на аквакултури, 
подобряване на техния здравен 
статус и други.  

Интерес за присъстващите 
предизвика Мярка 2.3 „Насър-
чаване на нови производители 
на аквакултури, развиващи 
устойчиви аквакултури“, коя-
то ще подпомогне създаването 
на предприятия за устойчиви 
аквакултури от нови произво-
дители. Със средства в размер 
от 30 до 850 хил. лв., микро, 
малки или средни предприя-
тия ще могат да изградят нови 
стопанства или да осъвременят 
съществуващи обекти за аква-
култури. Максималният срок 
за изпълнение на един проект 
е 18 месеца, а крайния срок за 
кандидатстване е  07.05.2019 г.

Областен информационен 
център - Добрич

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОГРАМА ЗА 
МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 В БАЛЧИК

Директорът на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, Нелко Йорданов 
(първият вдясно) – пред областните медии.

На 12 март 2019 в гр. Баняса, 
Румъния се подписа Споразу-
мение за сътрудничество меж-
ду общините Шабла, Баняса, 
Аджиджа и Берковица. То се 
осъществява в рамките на про-
ект „JOYRIDE – Общи ресурси 
и инициативи, посветени на 
околната среда“, финансиран 
по Програма ИНТЕРРЕГ V-A 

Румъния-България 2014-2020, 
съфинансирана от Европей-
ския съюз чрез Европейски 
фонд за регионално развитие. 

Споразумението предвижда 
изпълнение на съвместни дей-
ности за популяризиране на 
местния туристически потен-
циал чрез подобряване на дос-
тъпността и на атрактивността 

на основните туристически 
обекти, както и определяне на 
маркетинговата идентичност 
на всяко партньорско местопо-
ложение с потенциал за акре-
дитация като екотуристическа 
дестинация.

Споразумението между 
местните публични власти 
като партньори по проекта и 
Туристическите информацион-

ни центрове във всяко място 
потвърждава общия интерес 
на подписващите страни да 
развиват румънско-български 
отношенията на местно / реги-
онално / национално ниво с цел 
засилване на сътрудничеството 
в областта на устойчивото раз-
витие на туризма.

Даниела Тодорова,  
ръководител ЗОЦ

ПОДПИСАХМЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ПО 
ПРОЕКТ JOYRIDE 

Кметът на община Берковица, инж. Милчо Доцов и зам. 
кметът на община Шабла, Цветелин Йорданов, подписват 
Споразумението за сътрудничество.

Официалните представители на Шабла, Берковица, Аджиджа и 
Банеаса скрепиха с приятелско ръкостискане Споразумението.

На 27 и 28 март 2019 година 
(сряда и четвъртък) „Елтехре-
сурс” АД, съвместно с oбщина 
Шабла, организират кампания 
за събиране на излязло от упо-
треба електрическо и електрон-
но оборудване във всички насе-
лени места на общината. 

Гражданите и фирмите могат 
да се освободят от неработещи-
те си електроуреди (печки, хла-
дилници, перални, телевизори, 
компютри и др.) с предварител-
на заявка за извозване, подаде-

на до 27 март 2019 година, на 
безплатен национален телефон 
0800 14 100 и на номер 0885 77 
00 41, както и на електронен ад-
рес order@makmetal.eu.

На всички граждани, пре-
дали неработещи електро-
уреди, ще се предоставят 
ваучери за отстъпки при па-
заруване във верига магази-
ни „Технополис“, а фирмите 
ще получат документи, съ-
гласно Закона за управление 
на отпадъците.

КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА 
НЕПОТРЕБНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

Офис на банка Internation-
al Asset Bank отвори врати 
в Шабла на 18 март. Банката 
се намира в помещението на 
бившата UniCredit Bulbank 
(Уникредит булбанк) до аптека 
„Росфарма“.

Събитието уважи кметът на 
община Шабла, Мариян Жечев.

Всеки работен ден, от 8.30 до 
17.00 часа, познатите ни служи-
телки Пенка Макакова и Свет-
лана Хараламбиева ще работят 
с клиенти от община Шабла. 
Припомняме, че банкоматът 
на International Asset Bank е на 
входа на магазин „Бохем“.

Изгрев

ОФИС НА БАНКА 
ОТВОРИ ВРАТИ В ШАБЛА

ПОКАНА 
КМЕТСТВО СЕЛО ТЮЛЕНОВО И 

НЧ „ИЗГРЕВ 1936“ В СЕЛОТО
Ви канят на първа копка на храм 

„Св.вмчк Георги победоносец“.
На 23 март 2019 година (събота) от 
11.00 часа.
На събитието ще присъства Вар-
ненският и Великопреславски мит-
рополит Йоан.
Станете част от едно паметно 

събитие!

ЧЕСТИТ ПЪРВА ПРОЛЕТ!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На 20 март 2019 година в 23:58 часа, българско време настъпва 
астрономическата пролет.
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КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ  
в общините Шабла, Каварна,  

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

НАЕМАМ ЗЕМЯ
В землището на община Шабла,  

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

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 23 март 2019 година 

се навършват 
40 дни 

от смъртта на 

ЕЛЕНКА ВЕЛИКОВА 
ГЕРДЖИКОВА

починала на 80 години

Безсилни бяхме да ти помогнем, 
безсилни сме в скръбта.

Ще ни липсваш!
Почивай в мир!

От семейството

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
АКАЦИЯ –  95 лв. цепеници

ГЛЕДИЧ, ЯСЕН И МЕШЕ – 100 лв. цепеници
Осигурен транспорт в рамките на гр. Шабла

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

 РЕСТОРАНТ „МОРСКИ БРИЗ“ СЕЛО КРАПЕЦ
 НАБИРА ПЕРСОНАЛ:

* готвачи – 1 600 лв.
* сервитьори – 600 лв.+3% от оборота
* миячки – 700 лв.

Осигурен транспорт.

Телефон: 0897 492 574

ТЪРСЯ 
ШОФЬОР НА МИКРОБУС. 

Целогодишна заетост с включени осигуровки.
Телефон:  0888 485 144

ПРОДАВАМ УАЗКА  
САМОСВАЛ АГУ. 

ЦЕНА 2 900 ЛВ.
Телефон: 0888 94 35 26

ОБЯВА
ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ДЮНЕРИ ОТВОРИ ВРАТИ В ШАБЛА НА 

ул. „Комсомолска“, срещу сградата на  
СУ „Асен Златаров“ - бившата обущарница.

Работно време: от понеделник до събота, от 7.30 до 
17.30 часа, почивен ден-неделя.

ПОКАНА
УС на Кооперация „ Изток” гр. Шабла свиква  

РЕДОВНО ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО  СЪБРАНИЕ  
на всички свои членове, което ще се проведе на 30.03.2019 
година от 8,30часа в залата на кооперацията при следния

ДНЕВЕН РЕД
1.Утвърждаване решения на УС за приемане и освобождаване 
на членове на кооперацията.
2. Отчет на УС за годишната дейност на кооперацията през 
2018 година. Основни насоки за развитие през 2019 година.
3. Годишен финансов отчет.
4. Отчет на КС за 2018година.
При липса на кворум  общото събрание ще се проведе един 

час  по късно на същите ден и място.

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти,  

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

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог

27-ми март  (сряда), 13:30 часа 

ПОКАНА
УС НА ЗК „ЯНТАР“ СЕЛО ПРОЛЕЗ,  

ОБЩИНА ШАБЛА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
свиква годишно-отчетно  събрание, което ще се проведе
на 30 март 2019 година (събота) от 9.00 часа в залата на Общин-
ски съвет, ет.3
ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане и освобождаване на член-кооператори. 
                                      Докл.Председателят на кооперацията 
2.Отчет на УС за дейността на ЗК“Янтар“.
                                      Докл.Председателят на кооперацията
3.Приемане на Годишния финансов отчет и Счетоводен баланс на ЗК 
„Янтар“.
                                      Докл.Гл.счетоводител
4.Отчет на Контролния съвет на ЗК „Янтар“.
                                      Докл.Председателят на КС
5.Текущи.
При липса на кворум събранието ще се проведе 1 час по-късно, 

независимо от броя на присъстващите.
Приканваме всички член-кооператори да присъстват на 

събранието.
От Ръководството на ЗК „Янтар“

ПОКАНА
УС на ЗКПУ „Дуранкулак“ с.Дуранкулак, община Шабла свиква 

своите член кооператори на годишно отчетно събрание, което ще 
се проведе на 6 април 2019 година (събота) от 9.00 часа в сградата 

на читалище с.Дуранкулак при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Утвърждаване решение на УС за освобождаване и приемане на член 
кооператори.
2.Отчет за работата на УС, одобряване на ГФО и одиторския доклад 
за 2108 година.
3.Отчет на КС на Кооперацията за стопанската 2018 година.
4.Вземане на решение по точка 2 и 3.
5.Утвърждаване одитор за 2019 година.
6.Вземане на решение за освобождаване от отговорност на Председа-
теля, УС и КС за изтеклата година.
7.Вземане на решение за даване на мандат на УС е Председателя на 
ЗКПУ „Дуранкулак“ да бракува и продава движими и недвижими 
ДМА – негодни за използване;за закупуване на ССТ, СМР и сключване 
на договори във връзка с дейността на Кооперацията.
8.Текущи.

При липса на кворум, събранието ще се проведе 1 (един час по-късно) 
(в 10.00 часа) на 6 април 2019 година на основание чл.17, ал.2 от Зако-

на за кооперациите.
Пътните ще се заплащат от кооперацията.

УС на кооперацията

НЧ „СВОБОДА 1940“ с.Граничар, общ. Шабла
СВИКВА ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ, 

което ще се  проведе на 28.03.2019г.(четвъртък) от 17.30 часа
в залата на читалището, при следния 

ДНЕВЕН РЕД
1.Финансов отчет за 2018 година.
2.Отчет на дейноста за 2018 година.
3.Проекто-бюджет за 2019 година.
4.Други.

Молим всички членове на читалището да присъстват на 
събранието.

При липса на кворум, събранието ше се проведе един час 
по-късно, на същия ден и място.

Читалищно настоятелство

Десет нови линейки, сред 
които и една високопроходи-
ма, ще получи област Добрич 
по проекта за подкрепа на сис-
темата за спешна медицинска 
помощ. Това стана ясно от от-
говора на министъра на здраве-
опазването Кирил Ананиев на 
въпроса на народния предста-
вител от Добрич Даниела Дими-
трова.

По проекта „Подкрепа за 
развитие на системата за спеш-
на медицинска помощ”, финан-
сиран по Оперативна програма 
„Региони в растеж”, в областта 
ще бъде извършен ремонт на ба-
зата на Центъра за спешна меди-
цинска помощ в Добрич с пре-
устройство на съществуващите 
помещения. В Каварна и Генерал 

Тошево ще се строят нови сгра-
ди. В Шабла, Балчик и Тервел ще 
се извърши преустройство на 
съществуващите помещения. 
Помещенията на Спешното 
отделение на МБАЛ – Добрич 
също ще бъдат преустроени. 
По проекта се предвижда заку-
пуване на ново медицинско обо-
рудване и закупуване на ново 
технологично обзавеждане. 
Със средства по проекта ще се 
закупят 400 броя нови линей-
ки, като конкретно за обектите 
от системата на спешната меди-
цинска помощ на територията 
на област Добрич се предвижда 
закупуването на 10 линейки, от 
които една линейка със задвиж-
ване 4х4, посочва министърът.

Про нюз Добрич

„ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ”  
(ПДНГ) БАЗА „ШАБЛА

ПРЕДЛАГА ЗА ПРОДАЖБА НЕНУЖНИ 
МАТЕРИАЛИ. ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ.

Справка: офис на ПДНГ- Шабла до Фара. 
Телефон: 0886 58 54 59, С.Михайлов

ХИДРОИЗОЛАЦИИ
и ремонт на покриви с цигли. Газопламъчни покриви.

Гаранция 15 години!
Предлагаме още: тенекеджийски и бояджийски услуги, 

подмазване, и почистване на комини.
Работим качествено и коректно!

Телефон за връзка: 0889/98-40-79

О Б Я В А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл. 14, ал.2 

и чл.8, ал.4 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.93, ал.1, т.2 и чл.95, ал.1 
от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 495/30.01.2019 г. по 

Протокол № 52 на Общински съвет гр. Шабла и Заповед № 
РД-04-112/15.03.2019г. на Кмета на Общината, обявява търг с 

тайно наддаване за отдаване под наем на самосточтелен обект 
- ПИ 24102.501.407.1 по КК на с.Дуранкулак - частна общинска 

собственост, за търговия, с площ 18.00 кв.м.

Самостоятелния обект се отдава за срок от 5/пет/ години, считано от 
датата на сключване на договор.
Началната тръжна на обекта е в размер на 27.00/двадесет и седем 
0.00/лева на месец с вкл. ДДС.
Търгът ще се проведе на  10.04.2019 г. /сряда/ от 09:30 часа в заседа-
телната 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 09.04.2019г. 
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 
09.04.2019г.
Получаването на тръжна документация става  в Центъра за обслужва-
не на граждани, стая 106  на Общината, след представяне на документ 
за закупуване.
 Оглед на терените всеки работен ден от 02.04.2019 до 09.04.2019г. 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 09.04.2019г.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 
17.04.2019г. 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 16.04.2019г. 
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 
16.04.2019г.
Получаването на тръжна документация става  в Центъра за обслужва-
не на граждани, стая 106  на Общината, след представяне на документ 
за закупуване.
 Оглед на терените всеки работен ден от 11.04.2019г.  до 16.04.2019г. 
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 16.04.2019г.

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

На 15 март 2019 г., работ-
но заседание проведе групата, 
ангажирана с провеждане на 
стартиралото от Агенцията по 
заетост /АЗ/ анкетно проучва-
не сред работодателите в стра-
ната за нуждата им от кадри. 
В състава на работната група 
са включени представители 
на синдикални организация, 
работодателски организация, 
общини и дирекция „Бюро по 
труда“ /ДБТ/. Работната среща 
бе председателствана от за-
местник областният управител 
Живко Желязков, като учас-
тие в работата взе и Красимир 
Николов. Жанета Белчева от 
ДБТ информира членовете на 
работната група за хода на ан-
кетното проучване до момента, 
като сподели, че има фирми от 
представителната извадка на 
Аз, които отказват да попъл-
нят анкетния формуляр. Тя 
припомни, че общо за област 
Добрич от АЗ са посочени 76 
работодатели от различни ико-
номически дейности, както и 
резерви. До момента анкетни 
карти са попълнили 51 от фир-
мите, посочени в извадката на 

Агенцията по заетост, а 18 са 
отказали участие в проучване-
то. От ДБТ очакват до край на 
допитването – 22 март 2019 г., 
анкетата да бъде попълнена от 
още 7 работодатели.

В хода на дискусията члено-
вете на Работната група решиха 
на заседание на Областна коми-
сия по заетост, заедно с обобще-
ните резултати от проучването, 
да внесат отново предложение 
за оптимизиране на анкетата и 
даване на възможност предста-
вителната извадка от работода-
тели по различните икономи-
чески дейности да се подбира 
на регионално ниво, за да има 
проучването по-обективен ха-
рактер.

Участие в анкетното проуч-
ване за нуждата от кадри могат 
да вземат и работодатели, кои-
то не попадат в представител-
ната извадка за област Добрич 
на Агенцията по заетост. Из-
готвеният формуляр може да 
се попълва  до 22 март 2019 г. 
- http://survey.az.government.bg/
index.php/535847.

Областна администрация 
- Добрич

РАБОТНАТА ГРУПА ПРОУЧВА 
НУЖДИТЕ НА БИЗНЕСА ОТ КАДРИ

10 НОВИ ЛИНЕЙКИ, НОВИ СГРАДИ И 
РЕМОНТИ НА СПЕШНАТА ПОМОЩ 
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ДОБРЕ ДОШЛА ПРОЛЕТ!
ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР  

“СЕМИРАМИДА”, С.ЕЗЕРЕЦ 
Ще ви предложим от нашите красиви цветенца.
Традиционните  пролетни:

* парички;
* теменужки;
* карамфил
* и други изненади.

От нас ще може да си закупите още:
* пролетни луковици на гладиоли, лилиуми и далии;
* зеленчукови семена.

В градинския център продаваме и овощни дръвчета.
Приемаме заявки за туи.

Работно време: - понеделник - събота – 9.00 до 17.30 часа
Почивен ден – неделя 

Телефон за контакти - 0887 53 27 19 
www.semiramida-garden.com

ПОЕТИЧЕН КЪТ

ЖЕНА
Така ме нареди Животът –
(и беше благосклонен при това) –
да бъда рай по пътя към голгота –
съществително с подробности. Жена.

Да нося цялото човешко бреме
на престорените крехки рамене…
Стремежите ми? – Дявол да ги вземе.
Зачеркнати от списъка? Добре.

Обаче имам хитринки в ръкава
и няколко способности все пак –
умея да обичам до забрава,
да виждам светлина и в пълен мрак,

умея да разплаквам много лошо
и после преобръщам всичко в смях…
Умея да мълча. И мога още
живота си да подаря. Без страх.

Умея да нахраня с думи само
гладуваща душа. И съм щастлива.
Да крача смело, даже път да няма…
И само за един да съм красива.

Разчупвам хляб и сплитам маргаритки,
рисувам залези – без капчица вина.
Разпускам до прозореца си плитките…
А приказките? – пиша ги сама.

С целувка изцерявам всяка болка
(целувам и да няма болка даже :)))
Умея да търпя. Не зная колко.
Животът неизменно ще покаже.

Така е отредил – жена да бъда –
чупливо щастие, любов, тъга…
Дали се справям? Нека да отсъди.
Но много благосклонно при това.

Мира Дойчинова –  
Ирини

На 15-ти март, част от екипа 
Центъра за социална рехаби-
литация и интеграция от град 
Балчик, посети ЦСРИ Шабла, 
с цел – обмяна на опит. Гостите 
разгледаха кабинетите по ме-
дицинска рехабилитация, тру-
дотерапия, тези на психолога и 
социалния работник. С особен 
интерес, социалните работни-
ци от Белия град, се запознаха 
с оборудването и апаратурата в 
кабинета по двигателна рехаби-
литация. Балчишките специа-
листи разговаряха с колегите си 
от Шабла и с потребителите на 
нашия Център. Обсъдени бяха 

индивидуални и специфични 
случаи от практиката на двете 
социални заведения.

ЦСРИ Балчик е основан 
преди четири месеца и него-
вият екип почерпи ценен опит 
от рутинираните си шабленски 
колеги. От балчишка страна, на 
срещата присъстваха: дирек-
торът на ЦСРИ Балчик, соци-
алният работник, психологът, 
рехабилитаторът и трудотера-
певтът. 

Двата екипа си пожелаха 
срещите помежду им да про-
дължат и в бъдеще.

Изгрев

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Честит 50 годишен юбилей 
НА Д-Р АЛЕКСАНДРА КОЗАРЕВА!
Човек е богат със своята 
цел, Богат е със своя собст-
вен дял, но не това, което е 
взел, богат е с това, което 
е дал. 
За годините буйни ти не 
тъжи, а още толкова напред 
с дух и устрем продължи.

От колегите

ПОЛЗОТВОРНА 
СРЕЩА В ЦСРИ

На 14-ти март, фасадата на шаблен-
ското читалище осъмна оплескана с 

кални буци! За пореден път се извършват 
подобни действия върху сградата на чи-
талище „Зора 1894“ Шабла – пазител на 
националните ни традиции и обичаи, сре-
дище на самодейното изкуство и символ 
на българщината в града ни! Вандалският 
акт говори категорично за всякаква липса 
на култура и уважение към институциите 
в нашето общество! Тази сграда е общест-
вена, не  частна собственост! Ако ние сами 
не пазим нещо хубаво, за което се хвърлят 
пари по европейски проекти, то най-добре 

ще бъде нищо старо да не се обновява и 
да си живеем в неприветлива обществена 
среда…

Изгрев

НОВО ПОСЕГАТЕЛСТВО ВЪРХУ СГРАДАТА НА 
ЧИТАЛИЩЕТО!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Честит 80-годишен юбилей на 

МАРИЯ ИЛИЕВА 
ГЕОРГИЕВА
(Миката)
Желаем ти здраве, дълголетие и 
още много години да си сред нас!

От синове, снахи,  
внуци и правнуци

За летен сезон 2019, ние 
търсим атрактивни, енергични 
и талантливи кандидати за на-
шия анимационен екип, които 
ще работят в хотел „Ком“ 3*, 
курортен комплекс „Албена“.

Ако: 
- владеете английски, руски, 

немски или румънски език;
- обичате да спортувате;
- обичате децата;
- занимавате се с танци, пе-

ене или актьорство майстор-
ство;

станете част от нашия екип.
За да работите с нас, трябва 

да отговаряте на следните из-
исквания и критерии:

- да сте контактни и да об-
щувате лесно с хора;

- да сте отговорни и дисцип-
линирани;

- да сте позитивна личност и 
да работите в екип.

Ние ви предлагаме:
- работа в млад и динамичен 

екип;

- заетост от началото на юни 
до септември;

- трудов договор и осигуров-
ки;

 -добро възнаграждение, съ-
образено с вашите умения;

- настаняване в базата на ку-
рорта;

- осигурени храна и безалко-
холни напитки по системата FB 
(пълен пансион).

Кандидатите, които говорят 
два или повече от два езика, 
както и тези, които притежа-
ват танцувални, артистични, 
певчески или други специални 
умения ще имат предимство.

Автобиографиите ви със 
снимка очакваме на адрес:

festival_db@abv.bg
Одобрените кандидати ще 

бъдат поканени на интервю.
За контакти: festival_db@abv.

bg, телефон:0898 373  051, Пла-
мен Кръстев,

„МФЦ – Приятели  
на България“ ООД

„МЕЖДУНАРОДЕН 
ФЕСТИВАЛЕН ЦЕНТЪР – 
ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ“ 

ДТС „Бърборино“ ТС „Карапчанка“

С много радостно настрое-
ние, на 16 март – Тодоровден, 
започна фолклорния фести-
вал „Пролетно надиграване“ 
– Варна 2019.

В него се включиха наши-
те малки самодейци от ДТС 
„Бърборино“ при НЧ „Зора 
1894“ – Шабла, с ръководи-
тел Гергана Дафова и танцов 
състав „Карапчанка“ при НЧ 
„Слънце 1871“ село Крапец, с 
ръководител Мария Дончева, 
от където се завърнаха с гра-
моти за отлично представяне.

Третото издание на пъс-
трия форум беше официално 
открито от кмета на Район 
„Младост“ Христо Христов, 

който поздрави с добре дошли 
всички участници.

Любимият водещ, фолкло-
ристът доц. д-р Венцислав 
Димов напомни за обичаите 
на Тодоровден и извика много 
усмивки у публиката с думите 
„Днес във Варна започваме 
една танцова кушия, успех 
на всички в надиграването!“. 
Доц. Димов представи и жу-
рито на конкурса - председа-
тел проф. д. изк. Лозанка Пей-
чева и членове д-р Данислав 
Кехайов – главен художест-
вен ръководител на ансамбъл 
„Пирин“ и проф. д-р Антон 
Андонов – ръководител Кате-
дра Хореография на АМТИИ 

– Пловдив и балетмайстор в 
ансамбъл „Тракия“. 

79 танцови колектива, шко-
ли и клубове се включиха в 
наситената програма на фес-
тивала. 

Над 1500 танцьори изля-
зоха на сцената през уикенда 
пред ентусиазираната публи-
ка от поддръжници и почита-
тели на народната традиция. 
Участниците в „Пролетно на-
диграване“ 2019 бяха от Бур-
гас, Русе, Велико Търново, 
Шумен, Добрич, Силистра, 
от градовете Балчик, Суво-
рово, Тервел, Плиска, Велики 
Преслав, Несебър, Белослав, 
Аврен, Игнатиево, варненско-

то село Тополи, добруджан-
ските села Калипетрово и Ба-
бук. 

Различни фолклорни об-
ласти бяха представени със 
своите танцови традиции. 

Състезанието се проведе в 
3 категории: Танцови състави, 
Школи и клубове за народни 
хора и Фолклорни ансамбли. 
В категорията Танцови със-
тави участниците бяха в три 
възрастови групи - до 13 г., от 
14 до 18 г. и над 19 г.

 „Пролетно надиграване“ 
Варна 2019 отличи победите-
лите със статуетки, плакети и 
парични награди.

Изгрев

„ПРОЛЕТНО НАДИГРАВАНЕ“ – ВАРНА 2019 ГОДИНА
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ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА: Марин Цанов
ПЕЧАТ: Печатница “Влади” – В. Влаев, Каварна

На 27-ми август, тази година ще отбеле-
жим петдесетгодишнината от обявяването 
на Шабла за град! По този повод, във вестник 
„Изгрев“, започнахме рубрика, в която ще 
разговаряме с наши съграждани, допринесли 
в миналото, за настоящето на град Шабла. В 
днешния ни брой, ще имате възможност да 
прочетете „изповедта“ на човека, който ръко-
води четвърт век „Нефт и газ“ Шабла – инж. 
Станой Стоев:

През миналата година навърших прилич-
ната 70 годишна възраст, по-голямата част от 
която – около 45 г. премина край морето от 
Дуранкулак до Каварна и най-вече край Ша-
бла и в Шабла.

Роден съм в Перник. Съпругата ми и синът 
ми също, а дъщерята – в Шабла. Завършил 
съм геология и проучване на нефт и газ в МГИ 
– София през 1974 г., след което бях изпратен 
на работа във Варна, в Балчишкия обект на 
геолого-проучвателното предприятие. Само 
след година и половина, с мое съгласие бях 
прехвърлен да до изкарам разпределението 
си към „Нефт и газ” – Шабла. Пояснявам, че в 
тези години младите специалисти, завършили 
ВУЗ трябваше да работят 3 г. там, където има-
ше нужда от тях и където ги изпратеха. 

Първите ми спомени от Шабла са от 1971 
г. Като студенти, с още двама колеги бяхме на 
стаж в района и най-вече във връзка с вече за-
вършения сондаж Р-118 на фара Шабла – се-
гашната минерална баня. Морската естакада 
беше почти нова, стоеше стабилно и непокла-
тимо за радост на туристи и рибари. Напра-
ви ни впечатление едно младо момиче, което 
внимателно мяташе въдица, не ловеше нищо, 
но беше много сериозно, съсредоточено и 
неразговорливо. Години по-късно разбрах, 
че това е била дъщерята на фараджията бай 
Иван.

Градчето Шабла в първите ми спомени от 
1975 г. е едно зелено, китно и изпълнено с хора 
място, с огромни весели и поддържани дворо-
ве с цветя, лозя и градини, с по-стари и по-но-
ви къщи обърнати с фасадите си към слън-
цето. Лятната гранита на новия ресторант в 
центъра не можеше да побере посетителите. 
Свиреше оркестър, а две младички и хубави 
момичета, с много настроение, талант и жела-
ние  успешно веселяха с песните си забавля-
ващите се хора – на дансинга и около масите. 
По-късно разбрах, че това са Нели и Златка, 
утвърдени и талантливи местни момичета 
към оркестъра на Панко Добрев.

По това време новият ресторант на към-
пинга беше в процес на строителство. Ста-
рият, на който като че ли само кухнята беше 
под стабилен покрив заемаше голяма част от 
сегашния асфалтиран паркинг с маси и сто-
лове. Бунгалата бяха здрави и обитавани през 
цялото лято от многолюден народ – местен и 
туристически, български и чуждоезичен.

А моята служебна работа тогава беше око-
ло сондиращите се търсещи дълбоки сондажи 
за нефт и газ Р-123 и Р-124, малко на запад от 
бившата овощна градина на Васко Никитов 
и срещу Профилакториума на Къмпинга. И 
през този период пътувах не всеки ден, но 
когато трябваше от Балчик до Шабла. Така 
посрещнах и 25 - я рожден ден на съпругата 
ми – на Р-123. Трябваше да присъствам и да 
дам становище за провеждане на сложна опе-
рация след каротажни изследвания. Работа 
беше за два-три часа, но поради усложнения 
се проточи през цялата нощ и до сутринта, 
при което рожденият ден премина без моето 
присъствие.

В началото на 76 г. получих предложение 
от зам.председател на Комитет по геология 
да приключа с работата си в ГПП – Варна и 
да премина на работа към  формираща се 
лаборатория по глинести разтвори в София, 
с близка перспектива за работа в Ирак. Мал-
ко преди това бях получил предложение и 

от директора на „Нефт и газ” и почти му бях 
обещал. Трудно решение, но за добро или не 
предпочетох Шабла, с мисълта, че след малко 
повече опит ще имам по-добри възможности 
за реализация в перспектива.

От средата на 1976 г. вече съм на работа 
като началник отдел в „Нефт и газ” – Шабла. 
Със семейството ми живеем в бараките на 
предприятието, работя и се уча, посрещаме 
и изпращаме гости, ловим риба и създаваме 
много и различни приятелства.

По това време бараките на предприятието 
се използваха само през лятото. След отлива 
на живелите в тях преди години работници, 
те бяха празни и се изпълваха с живот само 
през лятото от близки до системата на нефто-
добива специалисти и работници. Ловенето 
на риба със „скорчина” беше атрактивно и по-
лезно мероприятие и през цялото лято беше 
ежедневие. На естакадата понякога се ловеше 
риба и по цяла нощ.

А град Шабла все повече започваше да при-
лича на град. Е, дворовете си оставаха селски, 
но в централната градска част жилищните 
блокове с новата сграда на Общината все по-
вече придаваха градски вид на бившето село. 

През 1978 г. предстоеше приключване на 
престоя ни в Шабла и преместване на запад. 
През есента, когато вече бяхме почти напус-
нали, изведнъж се оказа, че трябва да остана в 
предприятието като ръководител.

Отново трудно и важно решение, опреде-
лило по-нататъшната съдба на семейството 
ми, но много важно за мен и за израстването 
ми като специалист. В новата позиция виждах 
реална възможност за реализация на натру-
пани идеи за увеличаване добива на нефт и 
по добро използване на наличните ресурси от 
нефт и природен газ. И в резултат цели 25 г. 
начело на „Нефт и газ” с реализиране на всич-
ки стари и нови идеи, ръст в добива на нефт, 
нови обекти и дейности, разкриване на нови 
продуктивни площи с нефт, строителство на 
газопроводи и газификация на гр. Каварна, 
работа с изградената газова 2,5 МВт електро 
централа край Дуранкулак, участие в морско-
то сондиране през 90 те години, превръщане-
то на естакадата в пристанище и извозването 
на нефта до Варна с танкер, социална полити-
ка, помощни стопанства, обществена дейност 
и с две думи – работа и работа.

По това време в „Нефт и газ” работеха око-
ло 95 човека. Добивът на нефт намаляваше с 
постоянни темпове, с което ежегодно намаля-
ваше и числеността на персонала. С основа-
ние  и хората се притесняваха за бъдещето си. 
Постепенно със стабилизиране и нарастване 
добива на нефт тези страхове затихнаха и ос-
танаха в миналото.

Производствената база на предприятието 
беше разположена в постройки с временен 
характер с оглед на очакванията за кратко 15 

– 20 годишно съществуване на предприятие-
то, създадено като такова също през м. август, 
1954 г., но 15 г. преди Шабла да стане град. Така 
през тази година „Нефт и газ” става на 65 го-
дини, а с 35 годишната концесия вероятно ще 
може да отбележи и 100 г. юбилей.

Сега базата е изцяло обновена и концен-
трирана доколко това е възможно в един ра-
йон с бунгала, столова, администрация, рабо-
тилница и гаражи.

Изпълнявайки поръчение като народен 
съветник успях да изпълня частично и ин-
фраструктурна задача в с. Тюленово с асфал-
тиране на част от селските улици.

През 80 те години, съобразно тогавашната 
политика на държавата се развиваха помощ-
ни стопанства в направление животновъд-
ство и растениевъдство, както в предприяти-
ята, така и като семеен акорд. Напоителната 
система осигуряваше хилядите кубици вода 
за напояване на огромните площи зеленчуци.

В стопанството на предприятието се от-
глеждаха стотина прасета и около 3 дка. зе-
ленчукова градина. В личен план, благодаре-
ние на съпругата ми достигнахме до 4 прасета 
и редовно в продължение на няколко години 
2 дка пипер.

В един период беше направен опит за из-
граждане на вилна зона около морето с обо-
собяване на парцели от 250 кв. м., на които 
да бъдат преместени съществуващите частни 
бунгала от къмпинга. За съжаление тази чу-
десна идея беше пресечена почти в началото 
с измислената 200 м. зона ( б.ред. - от брега на 
морето, където строителството беше забране-
но) и лиши Шабла от вилно селище. 

„Рибарските” вили в селищно образование 
„Кария” отговориха до някъде на идеята за 
вилна зона, но с ограничената площ и плътно 
разположените една до друга къщи надмина-
ват всякаква представа за градско строител-
ство.

През 70 те години населението на Общи-
на Шабла беше около 12 хиляди. Политиката 
на местното ръководство беше насочена към 
задържане на младите хора с осигуряване на 
работа на всички, завършващи средното си 
образование.

Сега условията на живот и реализация са 
коренно променени и населението на Общи-
ната се топи, подобно на това и в държавата. 

От 2003 г. предприятието „Нефт и газ” е 
приватизирано под формата на 35 год. Кон-
цесия. Поради различия с концесионерите в 
продължение на десетина години трябваше 
да се реализирам в други направления извън 
търсенето, проучването и добива на нефт и 
газ. Тези години преминаха в работа за БДЧР 
– Варна, В и К – Шабла, Общинска админи-
страция Шабла и изграждане на ветрогене-
ратори за „Електрауиндс” в района на Шабла.

Вече като пенсионер продължавам да оказ-
вам при покана консултански и други услуги, 
свързани с професията ми. 

И накрая само две изречения за притесне-
нията и споровете около т. н. „шистов” газ. 
Считам притесненията за неоснователни. На-
личие на подобни скали поне до

 3000 м. дълбочина за сега не е регистри-
рано, а при по-големи дълбочини техника 
за постигане на необходимото налягане за 
разкъсване на пласта няма. Моделирането 
на този процес на компютъра, с перфектно 
изпълнения хоризонтален сондажен ствол и 
разкъсания перпендикулярно на наслояване-
то пласт  е лесно и ефектно, но далеч от дейст-
вителната картина. А тя е, че в Добруджа до-
бив на шистов таз няма как да се осъществи!

И нека на края да пожелая на всички съ-
граждани много здраве и въпреки мрачните 
за сега прогнози да бъдем оптимисти и да 
вярваме, че Общината и населението й имат 
своето бъдеще!

инж. Станой Стоев

Европейската комисия обя-
ви конкурс за социални ново-
въведения с награден фонд 150 
000 евро. Кандидати от Бълга-
рия имат шанс да спечелят фи-
нансиране в годишния конкурс 
за социални нововъведения, 
организиран от Европейската 
комисия.

В новото издание на кон-
курса се търсят идеи, които да 
водят до намаление на пласт-
масовите отпадъци, като целят 
системна промяна на местно, 
национално и европейско рав-
нище.

Целта е да се подкрепят ини-
циативи, които осигуряват на-
маление на пластмасовите от-
падъци и замърсяването с тях 
чрез подобряване на същест-
вуващите процеси или чрез 
въвеждане на съвсем нови про-
дукти и начинания. С помощта 

на тези нововъведения трябва 
да се понижи количеството на 
създаваните пластмасови от-
падъци или да се осигурят ус-
ловия и да се насърчат повтор-
ната употреба и рециклирането 
им.

Независими съдии ще оп-
ределят три проекта, всеки от 
които ще бъде награден с 50 000 
евро през октомври 2019 г.

Заявления за участие може 
да се подават до 4 април, чет-
въртък, 12:00 ч. на обяд цен-
тралноевропейско време. 
Всички необходими сведения 
може да намерите на следния 
адрес: www.eusic.org   

Въпроси за конкурса 
може да изпращате на: info@
socialinnovationprize.eu

Конкурса може да следи-
те в Туитър: @EUSocialInnov 
#diogochallenge

КОНКУРС НА ТЕМА „СПРАВЯНЕ С 
ПЛАСТМАСОВИТЕ ОТПАДЪЦИ“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
УВАЖАЕМИ ХОТЕЛИЕРИ,

съгласно чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма, лицата извърш-
ващи хотелиерство водят регистър за настанените туристи със 
съдържание на данните, утвърдени от министъра на туризма 
и публикувани на интернет страницата на Министерството на 
туризма. Регистърът по ал. 1, се води чрез централизирана ин-
формационна система, поддържана от министъра на туризма, 
достъпна чрез публично уеб-базирано или друго приложение 
за онлайн достъп или чрез избрана от лицето, извършващо хо-
телиерство, информационна система, отговаряща на изисква-
нията на Закона за електронното управление.  Съгласно чл. 213. 
(Изм. - ДВ, бр. 75 от 2016 г.) (1) Хотелиер, който не води регис-
тър на настанените туристи по чл. 116, ал. 1, се наказва с глоба 
в размер от 2000 лв., а на едноличните търговци и юридически 
лица се налага имуществена санкция в размер 7000 лв.(2) Хоте-
лиер, който не води регистъра по ал. 1 съгласно разпоредбите 
на чл. 116, се наказва с глоба в размер от 100 до 1000 лв., а на ед-
ноличните търговци и юридическите лица се налага имущест-
вена санкция в размер от 500 до 5000 лв.

Напомняме Ви, че хотелиерство или ресторантьорство на 
територията на Република България се извършва само и един-
ствено в категоризирани по смисъла на  Закона за туризма 
туристически обекти.  Съгласно чл. 206. (1) Който предоставя 
туристически услуги в некатегоризиран туристически обект, се 
наказва с глоба в размер от 500 до 5000 лв., а на едноличните 
търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция 
в размер от 1000 до 10 000 лв.

ДАНИЕЛА ИВАНОВА, МЛ. ЕКСПЕРТ „ИП”.  
ЗА КОНТАКТИ, ТЕЛ.: 0886/220-700

СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЛА ВИ НАПОМНЯ,
че съгласно чл. 4 от Наредбата за търговска дейност на 
територията на община Шабла е забранено нерегламентираното 
ползване на площ общинска собственост около стационарните 
търговски обекти за разполагане на стоки (включително 
окачването им по отворените навън врати на обектите), с 
цел продажба, складиране и реклама, както и сервирането 
(отварянето) на спиртни напитки, вино и бира за консумация 
вътре и пред магазините за хранителни стоки. Ползването на 
прилежащата тротоарна площ пред магазини и заведения се 
разрешава само на собственици или ползватели на същите 
срещу заплащане на такса, определена в Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени 
за услуги на територията на община Шабла, като за тази цел 
трябва да подадете заявление по образец за ползване на място 
върху терен общинска собственост в стая 106, ет. 1 в сградата на 
Общинска администрация. За изпълнение на разпоредбите, ще 
бъде осъщесвяван своевременен контрол, а за неизпълнението 
им ще се налагат глоби съгласно Наредбата за търговската 
дейност, с която можете да се запознаете по-подробно на 
официалния сайт на Общината.

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА КАВАРНА,
ОРГАНИЗИРА КУРСОВЕ ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:
*„Производство на кулинарни изделия и напитки” – „Готвач” – 
завършен X клас
*„Камериери” – завършено начално образование – IV клас

За допълнителна информация: 
телефон 0570 8 21 38.Инж. Станой Стоев: „СЕГА „НЕФТ И ГАЗ” СТАВА НА 65 ГОДИНИ…“

50 ГОДИНИ ШАБЛА – ГРАД
На 27-ми август, тази годи-

на ще отбележим петдесетго-
дишнината от обявяването на 
Шабла за град! По този повод, 
във вестник „Изгрев“, започваме 

рубрика, в която ще разговаря-
ме с наши съграждани, допринес-
ли в миналото, за настоящето 
на град Шабла. Ще започнем с 
най-възрастния от нашите съ-

беседници. На 28-ми ноември, 
2018-та година, Иван Асенов от-
празнува 90-тия си юбилей. Бай 
Иван бе любезен да отговори на 
въпросите ни:


