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„В самия себе си човек трябва да влиза въоръжен до зъби.“
Валери Петров

МИСЪЛ НА БРОЯ

На 29 март 2019 година, 
Министерството на окол-
ната среда и водите (МОСВ) 
със Становище по екологична 
оценка №1-1/2019 година, съгла-
сува проекта на Общ устрой-
ствен план (ОУП) на община 
Шабла. Това стана възможно 
след предложение на Междуве-
домствената комисия (МК) – 
специализиран състав на Вис-
шият експертен екологичен 
съвет, направено с решение 
1-1/2019 година от 20 март, 
тази година.

Пълният текст на Стано-
вището по екологичната оцен-
ка, може да намерите на офи-
циалните страници на МОСВ 
и на възложителя на плана 
МРРБ.

Повече от десет години Об-
щина Шабла е в процес на из-
готвяне и процедиране на Общ 
устройствен план. Забавянето е 
следствие на промени в норма-
тивната уредба, обявяването на 
защитените зони по НАТУРА 
2000, откритите в последствие 
несъответствия в процедурите. 
Всичко това доведе до необходи-
мостта от постоянни преработ-
ки на изготвените вече графична 
и екологична част на проекта за 
ОУП, което се превърна в без-
крайна кореспонденция, про-
веждане на работни срещи и  
разговори между представи-
телите на двете министерства 
(МРРБ и МОСВ), проектантите 
и общината с неяснотa кога  ще 
приключи.  През този период 
общинската администрация и 
общинския съвет на Шабла бяха 
в невъзможност да процедират 
инвестиционни намерения, от-
насящи се до имоти, засегнати 
от плана.  Инвестиционният 
климат в общината се влоши, и 
на практика се оказва, че възла-
гането на нов ОУП спира разви-
тието на общината ни вече десет 
години.

Представяме в хронологичен 
ред основните моменти в проце-
дирането на проекта за ОУП на 
община Шабла от възлагането 
му досега:
• С договор №279/24.10.2008г, 

Министърът на регионалното 
развитие и благоустройството 
възлага изработването на Общ 
устройствен план (ОУП) на Об-
щина Шабла. 

• С писмо №70-00-165/20.03.2009г. 
от зам. министър на МРРБ са 
одобрени схеми за съвместява-
не на процеса на разработване 
на проекта за ОУП с процеду-
рните етапи на Екологичната 
оценка на плана.

• На заседанието си на 
30.04.2009г., Общински съ-
вет-Шабла, с решение № 488 
прие изготвения Предварите-
лен проект за ОУП като отго-

варящ на основните насоки на 
устройствената политика на 
Община Шабла.

• На 13.08.2009г. МРРБ като въз-
ложител, внася в МОСВ за 
консултации по реда на норма-
тивната уредба по околна среда 
изготвения доклад за ЕО и до-
клада за ОСВ

• С писмо от 15.09.2009г. МОСВ 
поставя отрицателна оценка на 
доклада за ОСВ и описва забе-
лежки по доклада за ЕО и връ-
ща материалите на възложите-
ля за допълване и преработка.

• С писмо от 05.11.2009г. МРРБ 
в качеството си на възложител 
изисква от проектантския екип 
ГД по ЗЗД „Модул студио 2-8 
и партньори” -изпълнител на 
обществената поръчка,  да до-
пълни и преработи докладите 
по ЕО и ОСВ.

• В писмо от 28.12.2009г. на 
МОСВ е посочено, че проце-
дурата по ЕО, в т.ч. и ОС не 
е завършена и е на етап след 
провеждане на консултации по 
изготвените  ЕО и ОС, което 
принципно съответства на т.10 
от одобрени схеми за съвместя-
ване на процеса на разработва-
не на проекта за ОУП с проце-
дурните етапи на Екологичната 
оценка на плана.

• Със заповеди  258 и 259 от 
16.03.2010 г. са обявени защите-
ните зони по НАТУРА 2000. Във 

връзка с това е наложена нова 
преработка на целия ОУП.

• При поредната работна среща в 
МОСВ между представителите 
на двете министерства, проек-
тантите и общината е открито 
несъответствие между пред-
мета на договора за възлагане: 
Изработване на ОУП на общи-
на Шабла и постановеното Ре-
шение ЕО-1/2008г. с характер: 
Да се извърши ЕО на измене-
нието на ОУП на община Ша-
бла. Във връзка с различията 
в нормативните изисквания са 
дадени указания към възложи-
теля (МРРБ) да внесе искане в 
МОСВ искане за прекратяване 

на процедурата по ЕО и ОС за 
изменението на ОУП на об-
щина Шабла на осн.чл.56 ал.1 
от АПК и едновременно с това 
започване на изискващата се 
процедура по ЕО за ОУП на об-
щина Шабла.

• С писмо от 31.01.2012г. МРРБ 
изразява молба за прекратява-
не на процедурата по ЕО, в т.ч. 
и ОС.

• С решение 4-П/10.02.2012г. Ми-
нистъра на околната среда и 
водите прекратява процедурата 
по ЕО за проекта за изменение 
на ОУП на община Шабла. 

• С писмо от 07.03.2012г. МОСВ 
излага изискванията, обхвата 
и дава указания за последващи 
действия при извършване на 
процедура по ЕО, в т. ч. ОС.

• Едновременно с уточняване 
процедурите в МОСВ, текат и 
съгласувателни процедури с 
Министерство на културата, 
Изпълнителна агенция по го-
рите и др. 

• С писмо НСЗП-53/12.03.2013г., 
на МОСВ е дадена първа отри-
цателна оценка на качеството 
на ДОСВ по подновената про-
цедура

• С писмо НСЗП-53/26.09.2013г., 
Министърът на околната среда 
и водите дава втора отрица-
телна оценка на качеството на 
ДОСВ

• Със заповед РД-330 от 

28.04.2014г. е обявена поредна-
та защитена зона по НАТУРА 
2000, засягаща територия на 
община Шабла, което е пред-
поставка за нова преработка 
на предварителния проект на 
ОУП.

• Следват специализираните кар-
ти на плажове, дюни, влажни 
зони, местообитания и много 
други. Предстои изготвянето/
актуализация на лесоустрой-
ствен план, интегриран план за 
управление на зони по НАТУ-
РА 2000 -изключително много 
и бързо променящи се условия 
и фактори, с които трябва да се 
съобразява ОУП.

• На 22.01.2018 г. е открита 
процедура за провеждане на 
консултации по изготвения 
Предварителен проект на Общ 
устройствен план (ОУП) на 
община Шабла, включително и 
на Доклад за Екологична оцен-
ка (ЕО) към него. Процедурата 
беше обявена със съобщения 
на официалните страници на 
МРРБ и община Шабла, пуб-
ликувана в местния вестник, 
в един ежедневник и в още два 
седмични вестника. Предоста-
вените материали бяха на раз-
положение на всички заинте-
ресувани в сградата на община 
Шабла, в рамките на един месец 
(до 22 февруари 2018г.) бяха да-
вани разяснения. Обявяването 
на ПП на ОУП на община Ша-
бла и ЕО към него протече при 
голям интерес. В деловодството 
на община Шабла са получени 
47 писмени становища, предло-
жения, мнения от собственици 
на имоти, от различни органи-
зации и институции.

• На 9 март 2018г. в залата на НЧ 
„Зора 1894“ в гр. Шабла,  на ос-
нование чл.127, ал.1 от Закона 
за устройство на територията 
и чл.20, ал.1 и 3 от Наредбата 
за условията и реда за извърш-
ване на екологична оценка на 
планове и програми, се проведе 
обществено обсъждане – етап 
от откритата процедура за про-
веждане на консултации по из-
готвения предварителен проект 
за Общ устройствен план (ПП 
на ОУП) на община Шабла и на 
доклада за Екологична оценка 
(ЕО) към него. В залата при-
състваха повече от 100 души 
- служители от общинска адми-
нистрация, общински съветни-
ци, заинтересувани лица,  жите-
ли на община Шабла, експерти, 
проектанти, представители на 
различни институции и  орга-
низации.

• С решение I-1/2019г. от 
20.03.2019г. Междуведомстве-
ната комисия – специализиран 
състав на висшия експертен 
екологичен съвет към МОСВ, 
предлага да бъде съгласуван 
проекта за ОУП на община Ша-
бла

• Със становище по екологична 
оценка 1-1/2019г., Министъ-
рът на околната среда и води-
те съгласува проекта за Общ 
устройствен план  на Община 
Шабла.
  За да влезе в сила,  Общи-

ят устройствен план трябва да 
бъде приет от Националния 
експертен съвет по устройство 
на територията към МРРБ и 
от Общински съвет-Шабла и 
одобрен от Министъра на ре-
гионалното развитие и благоу-
стройството.

Изгрев

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ СЪГЛАСУВА 
ПРОЕКТА ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ШАБЛА

Заседанието на Междуведомствената комисия – специализи-
ран състав на Висшият експертен екологичен съвет, 20 март 
2019 година, МОСВ.

На 17 и 18 април 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 17 април 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 магазини 
«Технополис», а фирмите ще 
получат документи, съгласно 
Закона за управление на от-
падъците.

КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА 
НЕПОТРЕБНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

Центърът за защита правата 
в здравеопазването организи-
ра безплатни профилактични 
прегледи за рак на гърдата на 
жените (с ехограф и мамограф) 
и за рак на простатната жле-
за при мъжете над 50 годишна 
възраст.

При желание ще се прегле-
дат и пациенти до 50 годишна 
възраст. Прегледите ще се из-
вършват в град Шабла, на 6-ти 
и 7-ми април (събота и неделя), 

в сградата на общинската поли-
клиника.

С предимство ще се обслуж-
ват записалите се предварител-
но.

Записване – всеки работен 
ден, в стая 106 на общинска 
администрация, от 8 до 17 
часа,  при здравния медиатор 
в общинска поликлиника, 
2-ри етаж / GSM 0895 119609/ 
и при кметовете на населените 
места.

БЕЗПЛАТНИ  
ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА 1894”-гр.ШАБЛА
9680 Шабла, обл. Добрич,  ул.”Равно поле”- № 36   
тел.: 05743 / 40-28 E-mail: nch_zora1894@abv.bg

 ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ БИБЛИОТЕКАР НА ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН
І. Изисквания към кандидатите за длъжността :
 1. Висше образование - бакалавър по специалността или в областта на 
хуманитарните науки;
 2. Да притежава комуникативни способности;
 3. Мотивация и желание за развитие;
 4. Добра компютърна грамотност;
 5. Езикови умения.
ІІ. Отговорности :  
    1. Обслужва всички категории читатели над 14  години и осигурява 
свободен достъп до библиотечния фонд.
  2. Организира и участва в културно-образователните и информацион-
ни прояви на библиотеката. 
  3. Осъществява съвместна дейност с потребителите на библиотеката, 
институции, клубове и обществени организации.
ІІІ. Указания към кандидатите :
  1. Необходими документи за кандидатстване :
-  Автобиография (СV)
-  Документ за завършено образование – копие.
    -  Копие на други документи, доказващи трудов стаж или допълни-
телна квалификация 
     2. Документите за кандидатстване се подават в срок до 19.04.2019 
година
в стаята на секретаря на НЧ „Зора 1894” - гр. Шабла.
     3. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за ин-
тервю.

За повече информация - тел.: 05743/ 40-28
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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

ПРОДАВАМ ЧИЗЕЛ, ДИСКОВА 
БРАНА И КУЛТИВАТОР  
В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ

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

НАЕМАМ ЗЕМЯ
В землището на община Шабла,  

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

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

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.

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти,  

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

СЪОБЩЕНИЕ
УС на ЗК „Приморец“ с. Тюленово свиква редовно  

годишно отчетно събрание, което ще се проведе на  
13 април 2019 година от 9:00 часа в клуба  

на село Тюленово при следния 
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на член кооператори.
2. Отчет на УС и КС на ЗК „Приморец“ за 2018 година.
3. Приемане на финансовия отчет на ЗК „Приморец“ и раз-

пределяне на печалбата.
4. Текущи въпроси (разни).
При липса на кворум, събранието ще се проведе съгласно 

Закона за кооперациите.
УС на ЗК „Приморец“ 

с. Тюленово 

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

ПРОДАВАМ ДВА ПАРЦЕЛА В СЕЛО 
ТЮЛЕНОВО, В РЕГУЛАЦИЯ.

Телефон: 0888 061 543

ПРОДАВАМ КОНВЕКТОРНА ПЕЧКА.
Телефон: 0885 21 11 88

Продавам култиватор „Кун“ – 1,4  
в отлично състояние.

Телефон: 0887 766 959

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 3 април 2019 година се 

навършват 
9 години 

от смъртта на 

АНТОН АНДРЕЕВ  
МАНЕВ 

починал на 68 години

Никога няма да те забравим 
и вечно ще скърбим за теб.

Поклон пред светлата ти памет!

От семейството

СЪОБЩЕНИЕ
 Във връзка с чл.13 ал.1 , т.9 от  Наредба № 8121з  -968  от  10.12.2014г. 
Обн . ДВ бр.105/ 19.12.2014г  за правилата и нормите за пожарна 
безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, 
всички юридическите и физически лица , осъществяващи дейности 
в земеделски земи са длъжни до края на месец април да представят в 
РС ПБЗН Шабла схеми с разположението на засетите площи с житни 
култури, пожарозащитните ивици, пътищата за придвижване на 
пожарната техника и действащите водоизточници! 

РС ПБЗН ШАБЛА

СЪОБЩЕНИЕ
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ 

съобщава на заинтересованите лица, че е изработен  ПУП-ППР /Подробен 
устройствен план-план за  промяна на регулация  и застрояване/ на УПИ  
VІІІ от кв.28 по плана на с.Крапец, община Шабла.

Подробният  устройствен  план  може  да  бъде  разгледан  в  общинска 
администрация гр.Шабла, стая 105 (техническа служба) и на официалната 
страница на общината.

В  четиринадесетдневен  срок  от  съобщението  по  чл.128,  ал.5  от  ЗУТ, 
заинтересованите лица могат да направят писменни възражения,   пред-
ложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска 
администрация гр.Шабла.

КООПЕРАЦИЯ „ГРАНИЦА“
ПОКАНА

УС на Кооперация „Граница” с.Граничар, общ.Шабла, 
обл.Добрич, свиква годишно отчетно събрание на 

20.04.2019 година (събота) от 09.00 часа в залата на 
читалище „Свобода 1940” с.Граничар при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на член-кооператори.
2. Отчет за работата на УС на кооперацията.
3. Приемане на годишният финансов отчет и гласуване 
разпределението на печалбата.
4. Отчет на КС на кооперацията.
5. Разни.

При липса на кворум, събранието ще се проведе един 
час след обявеното време, независимо от броя на 

присъстващите.
Каним всички член-кооператори да присъстват на 

събранието.
От ръководството    

Българска агенция по без-
опасност на храните (БАБХ) 
стартира първата за 2019-а го-
дина ваксинация по въздух сре-
щу бяс при дивите хищници. 
Дванадесет специално оборуд-
вани самолети ще разпръснат 
над 1 млн. ваксинални примам-
ки. Разпръскването на вакси-
ните ще се извършва в рамките 
на 15 дни, в зависимост от ат-
мосферните условия.

Кампанията започва от 
летище Приморско, област 
Бургас. Ваксини ще бъдат раз-
пръснати на територията на 
областите Перник, Кюстендил, 
Смолян, Кърджали, Хаско-
во, Добрич, Силистра, Видин, 
Монтана, Благоевград, Пазар-
джик, Ямбол, Бургас, Пловдив, 
Стара Загора, София, Шумен, 
Разград, Русе, Велико Търново, 
Плевен и Враца. Пръскане над 
населените места и водоемите 

– няма да се осъществява.
На територията на Со-

фия-град ваксиналните при-
мамки ще бъдат разпростране-
ни ръчно от специално обучени 
лица в близост до кварталите в 
подножието на Витоша.

Ваксиналните примамки са 
с формата на кубче с размери 
2х3х2 сантиметра и имат спе-
цифична миризма, която при-

влича хищниците. На един ква-
дратен километър се изхвърлят 
по 25 броя примамки, които 
самолетите пускат от височина 
150 метра.

Ветеринарните лекари съ-
ветват примамките да не бъдат 
пипани с незащитени ръце, за-
щото при нарушена цялост на 
външната обвивка, ваксината 
може да бъде опасна за човеш-

кото здраве. При контакт с при-
мамките е добре да се извърши 
консултация с лекар. Ваксини-
те не представляват опасност 
за здравето на останалите диви 
животни.

БАБХ препоръчва домаш-
ните животни да се държат 
затворени или на повод (за 
кучетата), за да не приемат 
примамките, които са предназ-
начени специално за дивите 
хищници.

Ваксинацията е част от Про-
грамата за профилактика, над-
зор, контрол и ликвидиране на 
заболяването бяс. Тя е разрабо-
тена и се изпълнява от Българ-
ската агенция по безопасност 
на храните и цели достигането 
на заложеното от Европейската 
комисия до 2020 г. да бъде из-
коренена болестта по дивите 
животни в Европа.

БАБХ

БАБХ СТАРТИРА ВАКСИНАЦИЯТА 
НА ДИВИТЕ ЖИВОТНИ СРЕЩУ БЯС

ПОКАНА
 ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА 1894”- ГР.ШАБЛА
На основание чл.15, ал.1 от Закона за народните читалища Насто-

ятелството на Народно читалище „Зора 1894”-гр.Шабла
свиква Общо събрание

на  11.04.2019г. (четвъртък)
 от 17.00 часа в Художествената сбирка  

на читалището при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Отчет от Настоятелството за дейността на НЧ ”Зора1894” – гр.Шабла за 2018 г.
2. Отчет на Проверителната комисия при НЧ ”Зора1894” – гр.Шабла за 2018г.
3. Приемане на бюджет на НЧ ”Зора1894” – гр.Шабла  за 2019 г.
4. Приемане на План за работата на НЧ ”Зора1894” – гр.Шабла за 2019 г.
5. Други.
Каним всички членове на читалището да присъстват.
При липса на кворум събранието се провежда в същия ден от 18.00 
часа в същата зала и при същия дневен ред (чл. 15, ал. 3 от ЗНЧ)

УС НА ПТК “ШАБЛЕНСКИ ФАР” гр.Шабла
свиква Годишно отчетно-изборно събрание            

на 20 април 2019 г. от 9,00 часа
в сградата на ПТК  “Шабленски фар” гр.Шабла при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на член – кооператори.
2. Отчет на УС за дейността на кооперацията през 2018 г.
3. Приемане на Годишен финансов отчет  за 2018 г.
4. Отчет на КС за  дейността на кооперацията през 2018 г.
5. Избор на ръководни органи на Кооперацията – Председател,  
Управителен съвет и Контролен съвет.
6. Избор на пълномощник за общото събрание на ОСЗК.
7.  Текущи.
При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-къс-
но на същото място, при същия дневен ред - на основание чл.17 
ал.2 от Закона за кооперациите.

УС на ПТК “Шабленски фар” гр.Шабла

„ЖУРНАЛОВИ ООД“ С. КРАПЕЦ,
търси да назначи сервитьори на пълен работен ден.  

За сезонна работа, от 15 юни до15 септември.  
Платени осигуровки. Осигурени квартира и храна.

Тел. за контакт - 0885/90-60-16

ПРОДАВАМ
ТОВАРЕН БУС „ФИАТ СКУДО“, 

в движение; култиватор навесен – T-SCM 07;  
валяци прикачни – 3 броя. Цени изгодни!

Телефон за контакт – 0878/86-62-86

СНЕК-БАР „ФАРЪТ“ БОРИСОВ 71 ЕООД,
ТЪРСИ СЕРВИТЬОР И КАМЕРИЕР

на постоянен трудов договор. Добро заплащане.
За справка - златарско ателие „Борисов“,

тел.: 0888/306-941

Търся кухненски 
работници.
Телефон: 0899 25 20 61
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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

ПОЕТИЧЕН КЪТ

За хвърчащите хора
Те не идат от космоса,
те родени са тук,
но сърцата им просто са
по-кристални от звук.

И виж, ето ги, литват над балкони с пране,
над калта, над сгурията в двора,
и добре, че се срещат единици поне
от вида на хвърчащите хора!

А ний бутаме някак си
и жени ни влекат,
а ний пием коняка си
в битов някакъв кът,

и говорим за глупости, важно вирейки нос,
или с израз на снобска умора,
и изобщо стараем се да не става въпрос
за вида на хвърчащите хора.

И е вярно, че те не са
от реалния свят,
не се срещат на тениса,
нямат собствен „Фиат“…

Но защо ли тогава нещо тук ни боли,
щом ги видим да литват в простора –
да не би да ни спомнят, че и ний сме били
от вида на хвърчащите хора?

Валери Петров (1920 – 2014)

Уважаеми читатели, два от 
материалите, които сте чели 
през 2018-та година на стра-
ниците на вестник „Изгрев“, 
изпратихме на седмия Нацио-
нален ученически журналисти-
чески конкурс „Григор Попов“ - 
град Разград. Първа пролет ни 
донесе радостната вест, че ре-
портажът за срещата ни с Ни-
дал Алгафари, написан от Зо-
рница Трифонова, ученичка от 
от X клас, е класиран на трето 
място в категория Публистис-
тика, подкатегория Репортаж, 

а интервюто ни с артистите Лу-
изабел Николова и Тигран То-
росян от театъра Българска ар-
мия, ни е донесло второ място 
в категория Колективно интер-
вю. Благодарим на Общински 
детски комплекс (ОДК) и об-
щина Шабла за предоставената 
възможност да присъстваме на 
награждаването и да участваме 
на работните срещи, на които 
обменихме идеи и опит.

Литературен клуб  
„Творческо писане” –  

ОДК -гр.Шабла

ПОЛЗОТВОРНА СРЕЩА 
СЪС СЪМИШЛЕНИЦИ

Преди една седмица в село 
Тюленово беше направена пър-
ва копка за изграждането на 
православен храм «Св.вмчк.Ге-
орги Победоносец».Това беше 
едно изключително силно и 
грандиозно, спиращо дъха съ-
битие. Винаги съм казвал, че 
село Тюленово е живо село, 
което през лятото увеличава 
неколкократно жителите си, а 
никой не знае бройката на сто-
тиците туристи пребиваващи 
край самото село. Без да влезам 
в десетгодишната предистория 
на това събитие и усилената 
работа на хора и институции 
в общината през последните 
малко повече от две години 
искам да обърна внимание на 
няколко неща.

Преди всичко мястото къ-
дето ще бъде храма и където 
беше направена първата копка 
вече е осветено, което означа-
ва, че това е свято място. Дори 
да не е поставен първия ред от 
основите, дори да не са прис-
тигнали материалите за строи-
телството, там вече може човек 
да запали свещ, да се помоли на 
Бог за помощ,да Му благодари 
за своите успехи или просто да 
се усамоти.

Да, в точния  момент се по-
яви и Димитрин Георгиев, един 
човек с голямо сърце,благо-
детел,истински християнин 
и родолюбец.Човекът, който 
пое ангажимент да помогне в 
изграждането на храма до оп-
ределен етап. Да, до тук добре. 
Но трябва ли ние като жители 
на общината, като православни 
християни и като хора да хвър-
лим този човек в «огъня»,както 
се казва, да се оправя сам.Не, 
и категорично не. Сега всеки 

от нас трябва да помогне в из-
граждането на храма.Който 
може с пари, който не може с 
пари ще помогне с труд, добро-
волен и безплатен труд.Всеки 
един лев е ценен, всеки един 
час доброволен труд също е 
ценен. Не е необходимо да сте 
майстори, необходими са сърце 
и две ръце. Отделете час, отде-
лете два, ако можете и повече. 
Направете го не само веднъж, а 
колкото можете повече..Призо-
вавам жителите на община Ша-
бла да се включат в тази иници-
атива.Заведете на строежа на 
храма децата си, заведете вну-
ците си нека и те, малки и голе-
ми да помогнат, и да помнят, че 
са оставили частица от себе си 
в основите на църквата. Кога-
то пораснат тези деца ще има с 
какво да се гордеят, а снимките 
ще ги връщат винаги в детските 
спомени.

Кутията за дарения я ня-
маше нито на Никулден, нито 
на първата копка. Сега кутия 
за дарения всеки ден трябва 
да стои на строителния обект 
и свидетелствата за дарения 
до нея. Предстои летен сезон, 
движението на хора в село-
то ще бъде завишено, ще има 
много такива, които ще поис-
кат да се включат в доброто 
дело. Да не забравяме,че мо-
жете да се използвате и най-го-
лямата сила в днешно време, 
медиите- телевизия, радио, со-
циални мрежи.

Българинът има много 
пословици и поговорки. Една 
от тях гласи, че «Сговорна дру-
жина, планина повдига». Нека 
всички ние бъдем тази сговор-
на дружина.

Емил Тодоров

ЗА ХОРАТА, ЗА ВЯРАТА 
И ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО 

В последния учебен ден 
преди пролетната ваканция 
първокласниците от СУ „Асен 
Златаров“ Шабла, убедиха при-
състващите на Празника на 
буквите – родители, гости, че 
вече знаят всички букви и мо-
гат да четат. Водени от своите 
учители, Виолета Балева и Ма-
риета Трайкова, децата пока-
заха, че вървят смело по пътя 
на знанието. С лекота те реци-
тираха стихове и пяха песни 
за буквите. Първокласниците 
не само знаят буквите, но и са 
усвоили немалка част от прави-
лата, чрез които ще пишат без 

грешка. 
Сбогувайки се със своя пър-

ви приятел - буквара, те с гор-
дост казаха: „Сбогом мило дру-
гарче, сбогом мило букварче“.

В края на тържеството вся-
ко дете получи своя нов при-
ятел – читанката. Всички са и 
грамоти, които удостоверяват, 
че вече могат да четат и пишат.

Сред уважилите Празника 
на буквите бяха Петранка Ва-
лентинова - директор на учи-
лището, Даниела Димитрова 
- педагогически съветник, ро-
дители.

Изгрев

В СУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ПРЕДИ ВАКАНЦИЯТА…
МОЖЕМ ДА ЧЕТЕМ 
И ПИШЕМ!По повод предстоящата 

„Седмица на гората” и съвмест-
ният план за работа на Районна 
служба пожарна безопастност 
и защита на населението (РС 
ПБЗН) Шабла и Държавно лов-
но стопанство (ДЛС) - Балчик, 
както и оказаното съдействие 
от страна на СУ „Асен Злата-
ров”, на 29.03.2019 година  в 
двора на УПК Шабла се състоя 
мероприятие по засаждане на 
дръвчета.

В благородната инициатива 
се включиха ученици от 6- ти 
клас с класен ръководител Душ-
ко Дуков. С помощта  на своят 
учител, децата сами подготвиха 
дупките, в които посадиха дръв-
четата. Г-н Дуков пък изненада 
своите възпитаници със специ-

ално изработена от него  табела, 
която да напомня на следващите 
поколения за създадената „Гора 
на шести клас”.

Младши инспектор Кристи-
ана Енчева от РС ПБЗН Шабла 
и инж.Веселин Иванов –ръ-
ководител горско-стопански 
участък при ДЛС Балчик про-
ведоха занятие с  учениците по 
повод спазване на правилата по 
пожарна безопасност в горски-
те територии и как се създава 
гората.

Децата обещаха да се гри-
жат за дръвчетата и отново да 
участват в подобни инициати-
ви.

В благородното  дело се 
включиха родители и учители.

Кристиана Енчева

ГОРАТА НА ШЕСТИ КЛАС

На 27-ми март, организира-
ният от НЧ „Добрич 2017“ кон-
курс „Добруджа търси таланти“, 
направи своя кастинг и в Шабла. 
Провежданият под патронажа 
на областния управител, Краси-
мир Кирилов, конкурс, избира 
най-достойните самодейци от 
всички общински центрове в 
Областта, които ще мерят сили 
на заключителния тур на 20-ти 
и 21-ви април в Добрич.

В кинозалата на НЧ „Зора 
1894“ в града, журито оцени из-
ключително добре шабленски-
те кандидати, като всички учас-
тници в кастинга преодоляха 
„пресявката“ и се класираха за 
финалния етап на надпреварата 
в областния център. Най-силно 
впечатление с професионал-
ните си изпълнения, на оце-

няващите направиха - танцов 
състав „Бърборино“ при НЧ 
„Зора 1894“ Шабла и изпяла-
та две народни песни, Росица 
Кръстева от с. Горун. Остана-
лите изпълнители, които ще 
представят Шабла на финала в 
Добрич са : ФГ „Добруджанка“ 
и Детска фолклорна формация 
„Добруджанчета“ (и двете при 
НЧ „Зора 1894 Шабла, и с ръ-
ководител Жана Рачева), мажо-
ретният състав при Общински 
детски комплекс Шабла, с ръко-
водител Надя Иванова и малка-
та певица, Виктория Павлова. 
Любопитното за 12-годишната 
Вики, чиито родители са ша-
бленци е, че тя пристигна от Ва-
рна, за да се яви на шабленския 
кръг от областния конкурс.

Изгрев

ДОБРУДЖА НАМЕРИ 
ТАЛАНТИ И В ШАБЛА

На сцената, всички участници в кастинга изслушаха 
позитивните оценки на журито за изпълненията си.

ТС „Бърборино“ танцува…
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Със затоплянето на времето 
в началото на пролетта се съз-
дава повишена пожарна опас-
ност, свързана с почистването 
на терени, жилищни дворове, 
затревени площи и промиш-
лени обекти. Наличието на 
големи количества суха трев-
на растителност, остатъци от 
нерегламентирани сметища и 
други територии, върху които 
се намират горими отпадъци 
създава опасност от услож-
няване на обстановката при 
възникване на пожар. Прак-
тиката показва, че сухата рас-
тителност се пали, без да се 
спазват необходимите мерки за 
пожарна безопасност и пламъ-
ците могат да засегнат сгради, 
земеделски или горски насаж-
дения, а също и да застрашат 
човешки живот. Независимо от 
високата влажност на почвата, 
наличието на горим повърх-
ностен земен слой от суха тре-
ва е предпоставка за бързото 
разпространение на огъня при 
пожар. Опасността от бързото 
разпространение на пожар зна-
чително се увеличава при нали-
чието на вятър. Разхвърляните 
горими отпадъци също създа-
ват условия за възникване на 
пожар. Същите могат лесно да 
бъдат запалени от изхвърлени 
незагасени цигари, при детска  
игра с огън и по невнимание. 

Въпреки нормативните ак-
тове, заповеди и инструкции, 
целящи повишаване на пожар-
ната безопасност през пожа-
роопасния сезон, всяка година 
се намират недобросъвестни 
граждани, които ги пренебрег-
ват и нарушават. Безобидни 
на вид запалвания са причина 
за развитие на големи пожа-
ри, които изпепеляват вилни и 
стопански постройки, горски 
масиви и насаждения. Често 
това става с цел почистване, но 
извършено безконтролно и не-
организирано, без да се отчита 
пожарната обстановка, послед-
ствията понякога се случва да 
бъдат доста трагични.

Възникналите пожари нана-
сят материални и екологични 
щети и в повечето случаи са 
свързани с немалък разход на 
ресурс.

За да се избегнат подоб-
ни случаи, е необходимо при 
извършване на пролетно по-
чистване да се знаят и спазват 
следните основни правила:

- изгарянето на отпадъци 
се извършва под контрол в 
специално направени огни-
ща или в негорими съдове, 
отстоящи на безопасни раз-
стояния от сгради и горими 
материали, като предвари-
телно трябва да се подготвят 
подръчни уреди за  гасене-съ-
дове с вода, пясък, негорими 
тупалки;

- абсолютно е забранено 
обособяването на нерагламен-
тирани сметища и запалване на 

горимите отпадъци в тях;
-   да не се пали огън в бли-

зост до стрехите и под клоните 
на дърветата;

-   във ветровито време, да 
не се пали огън на открито, 
тъй-като запалените частици 
може да бъдат разнесени на  го-
леми разстояния и бързо да се 
разпространи пламъкът с об-
хващане на значителни площи;

- при запален огън и поява 
на вятър, горенето трябва да 
бъде прекратено  незабавно;

- в никакъв случай, не оста-
вяйте запален огън без посто-
янно наблюдение, до пълното 
му изгасяване;

- особено внимателни тряб-
ва да бъдат собствениците и 
ползвателите на имоти, които 
са в близост до горски терито-
рии и извършват изгаряне на 
събраните горими отпадъци. 
Това трябва да става на раз-
стояние не по-малко от 100 м 
от горските масиви;

- при пребиваване в горите 
или полето, както и при пъту-
ване с превозни средства не из-
хвърляйте неизгасени клечки 
кибрит или угарки от цигари;

- стриктно спазване на за-
браната за изгаряне на   изсъх-
налата тревна растителност в 
земеделските земи. Съгласно 
чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опаз-
ване на земеделските земи това 
категорично е ЗАБРАНЕНО.

- Не допускайте паленето 
на огън от деца или възрастни 
хора, които не са в състояние 
да контролират горенето и из-
гасяването на огъня при реална 
опасност от пожар;

При забелязване на при-
знаци на пожар (дим, мирис 
на изгоряло и пламъци) е за-
дължително бързо да се оцени 
обстановката и своевременно 
да се подаде точно съобщение 
за забелязания от вас пожар 
на единния номер за спешни 
повиквания  112. При възмож-
ност може да се започне гасене-
то с подръчни средства, без да 
се поема излишен риск.

Необходимо е  да се разбера, 
че е нужна проявата   на отго-
ворност и съзнание във всеки 
един от нас, при спазване   на 
противопожарните изисквания 
при пролетното почистване, 
което от своя страна,   е и га-
ранция за недопускане на не-
желани запалвания през този 
период.

РДПБЗН-Добрич напомня 
на всички физически и юри-
дически лица, осъществява-
щи дейности в земеделските 
земи, че са задължени съгласно 
Наредба 8121з-968/2014 г. за 
ПНПБИДЗЗ в срок до 30 април 
да представят в РСПБЗН схеми 
с разположението на засетите 
площи с житни култури, пожа-
розащитните ивици, пътищата 
за придвижване на пожарната 
техника и действащите водоиз-
точници.

ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ – 
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

За втора година, по повод 
големия християнски празник 
Благовещение, потребите-
лите на Домашния социален 
патронаж в Шабла и филиала 
в с. Ваклино получиха праз-
ничен обяд. Той бе осигурен, 
благодарение на дарение от 
лични средства на общин-
ския ръководител на ГЕРБ 
- Шабла Живко Спасов. Със 
средствата бе закупена риба. 
Със съдействието на екипа на 
Домашен социален патронаж 
Шабла бе приготвен празни-
чен обяд за всички 120 потре-
бители на социалната услуга.   

Домашен социален патронаж 
в гр. Шабла е звено към об-
щина Шабла и предоставя со-
циални услуги на територията 
на общината. Всеки работен 
ден доставя храна до дома на 
нуждаещите се хора. Предла-
га топла и здравословна хра-
на, съобразена с изисквания-
та на рационалното хранене. 
Оказва помощ в общуването 
и поддържането на социални 
контакти, подпомагане и раз-
ширяване възможностите на 
потребителите на социални 
услуги да водят самостояте-
лен начин на живот.Тези ус-

луги могат да ползват лица 
в пенсионна възраст, инва-
лиди с над 71% нетрудоспо-
собност, деца с увреждания. 
Колективът на Домашен со-
циален патронаж изказа 
своята благодарност за на-
правеното дарение и поже-

ла здраве и благоденствие. 
От своя страна, ГЕРБ-Шабла 
отново се увери във всеотдай-
ността на всеки от екипа на 
социалната услуга и изказва 
своята признателност за труда 
и човечността на работещите 
там.

ГЕРБ-ШАБЛА ОТНОВО ОСИГУРИ ПРАЗНИЧЕН 
ОБЯД ЗА БЛАГОВЕЩЕНИЕ

На 29.03.2019 г., в Зелен об-
разователен център Шабла, 
се проведе пресконферен-
ция по проект № ROBG-393 
„Integrated risk management 
and efficient reactions of 
authorities for civil safety/Инте-
грирано управление на риска и 
ефективни реакции на органи-
те за гражданска безопасност“, 
финансиран по Договор № 
79746/12.07.2018, Приоритетна 
ос 3: „Безопасен регион“, Спе-
цифична цел 3.1: „Подобрява-
не на съвместното управление 
на риска в трансграничния ре-
гион“ по Програма ИНТЕРРЕГ 
V-A Румъния-България 2014-
2020 г.

Пресконференцията бе 
открита от кмета на община 
Шабла, Мариян Жечев. Той 
приветства участниците и 
накратко обясни на присъст-

ващите в залата същността 
на трансграничния проект и 
какви цели си е поставил той, 
а именно: 

– да обедини хората, общ-
ностите и икономиките на 
граничния регион между Ру-
мъния и България, да участ-
ват в съвместното развитие 
на един кооперативен район, 
използвайки своите човешки, 
природни и екологични ресур-
си и предимства, по устойчив 

начин; 
– да се увеличи трансгра-

ничното сътрудничество при 
предотвратяването на извън-
редни ситуации и намесата на 
органите, както и да се развият 
инфраструктурни и съвместни 
услуги за предотвратяване на 
природни и технологични бед-
ствия, като същевременно се 
развие капацитетът за бързо 
реагиране при заплахи за здра-
вето и живота на гражданите и 
стоките, за да се осигури безо-
пасна зона, устойчиво разви-
тие и повишаване на жизнения 
стандарт на населението.

За да запознае аудиторията 
с детайлите по проекта, кме-
тът даде думата на началник 
отдел „Европейски програми 
и икономическо развитие“ 
в Общинска администра-
ция Шабла, Петър Атанасов. 

Той поясни, че по проекта се 
предвижда да бъде закупено 
специализирано високопрохо-
димо превозно средство за ин-
тервенция при наводнения и 
снежни бури. За зимния сезон 
ще бъде оборудвано с роторен 
снегорин, V-образно гребло и 
пясъкоразпръскващо устрой-
ство, а в случай на наводнения 
ще му бъде монтирана помпа, 
която ще може да изпомпва 
големи количества вода. Също 

така ще бъде закупена и спа-
сителна лодка с необходимото 
оборудване, която ще бъде от 
полза при кризисни ситуации 
по вода.

Много важна част от този 
проект е, че доброволците от 
доброволческото формиро-
вание на община Шабла ще 
бъдат екипирани със специ-
фично оборудване за действие 
в извънредни ситуации като 
пожари, наводнения, земе-
тресения и други природни и 
антропогенни бедствия. В т.ч. 
необходимото защитно облек-
ло, дихателни апарати, меди-
цински комплекти за оказване 
на първа помощ, санитарна 
носилка, прожектори, електро-
генератор, противогази, ра-
диостанции, пожарогасители 
и др. Също така е предвидено 
да бъдат проведени съвместни 
обучения и семинари за обмен 
на добри практики между два-
та екипа от доброволческите 
формирования на Шабла и на 
Овидиу.

По проекта ще бъде създа-
дена дигитална карта на ри-
сковите зони като онлайн ин-
струмент, който да информира 
жителите и всички заинтере-
совани потребители за актуал-
ни рискове и опасности в слу-
чай на възникващо бедствие, 
както и полезна информация 

за реагиране в извънредни си-
туации. Ще бъде инсталирана 
и алармена система за ранно 
предупреждение и реагиране 
при извънредни ситуации за 
защита на населението в слу-
чай на земетресения, навод-
нения, пожари или други бед-
ствия. 

Председателят на Общин-
ски съвет Шабла, д-р Йорданка 
Стоева, изказа задоволството 
си от факта, че такива проек-
ти обединяват хората от две 
общини в две държави, в по-
лагането от тях на съвместни 
усилия, за решаването на общи 
проблеми.

Партньорите по проекта са 
3: община Овидиу, Румъния, 
община Шабла и Фондация 
„Идеин Развитие“ гр. Русе, 
като община Овидиу е водещ 
партньор по проекта. 

Максималната безвъзмез-
дна финансова помощ, коя-
то е одобрена по проекта е 
в размер на 988 827,18 евро. 
Общият размер на бюджета 
на община Шабла е 409 407,64 
евро. Съфинансирането от 
страна на община Шабла като 
партньор е в размер на 2% от 
общия й бюджет по проекта 
или 8 192,24 евро. Срокът за 
изпълнение на проекта е до 
12.07.2020 г..

Изгрев

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТРАНСГРАНИЧЕН 
ПРОЕКТ В ШАБЛА

В началото на пресконференцията, кметът Жечев, поздрави 
участниците. Вляво от него е председателят на ОбС Шабла, 
д-р Йорданка Стоева.

Петър Атанасов, запозна присъстващите с подробностите 
около проекта.


