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 „Човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки…”
Йордан Радичков

МИСЪЛ НА БРОЯ ОБЩИНА ШАБЛА 
ЗАПОВЕД № РД-04-140

гр. Шабла, 5 април 2019 година
На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал.3 от 

Изборния кодекс, във връзка с произвеждане на избори за  членове на 
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

НАРЕЖДАМ:
1.  Определям местата за обявяване на избирателните списъци за 

произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от 
Република България на 26 май 2019 г., както следва: 

избирателна секция Шабла №082900001 – в Клуб на пенсионера, 
ул.”Комсомолска” №12

избирателна секция Шабла №082900002 – в СУ “Асен Златаров“, ул. 
”Добруджа” №2 

избирателна секция Шабла №082900003 – в СУ “Асен Златаров“, ул. 
”Добруджа” №2 

избирателна секция Шабла №082900004 – в НЧ “Зора-1894“ ул. 
”Равно поле” №36

избирателна секция с. Ваклино №082900005 – в Читалище „Зора 
1942”

избирателна секция с. Горичане №082900006 – в Кметството
избирателна секция с. Горун №082900007 – в Кметството
избирателна секция с. Граничар №082900008 – в Кметството
избирателна секция с. Дуранкулак №082900009 и с. Стаевци – в Чи-

талище „Дружба 1898” с. Дуранкулак
избирателна секция с. Езерец №082900010, с. Божаново и с. Твърди-

ца – в Читалище „Отец Паисий 1901“ с. Езерец
  избирателна секция с. Захари Стояново №082900011 – в Кметство-

то
избирателна секция с. Крапец №082900012  – в Кметство, блок Б
избирателна секция с. Пролез №082900013 – в Кметството
избирателна секция с. Смин №082900014 – в Кметството
избирателна секция с. Тюленово №082900015 – в Кметството
избирателна секция с. Черноморци №082900016 – в Кметството.
2. Избирателните списъци да се обявят на посочените места 

най-късно до 15 април 2019 г. от следните длъжностни лица:
Ø  в гр. Шабла  - от гл. специалист „ГР и Архив“ и домакин;
Ø  в населените места на общината - от кметовете и кметските на-

местници.
3. Настоящата заповед да се обяви публично на  информацион-

ното табло, в сайта на Общината и във в-к “Изгрев“.

Копие от настоящата  заповед да се сведе до посочените длъж-
ностни лица за изпълнение и до Районна избирателна комисия гр. До-
брич за сведение.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Мигле-
на Спирова - Секретар на община Шабла.

МАРИЯН ЖЕЧЕВ
Кмет на община Шабла

На 6-ти април, 2015-та година, беше сложено началото на въз-
становителните работи по естакадата на нос Шабла. Според 
сроковете, които поставят договорните условия, естакадата 
трябваше да е готова през януари, 2016-та…

ГОДИШНИНА

СЪОБЩЕНИЕ
ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
26 МАЙ 2019 г.
Със заповед №РД-04-137/03.04.2019 г. на кмета на община Шабла са 
образувани 16 /шестнадесет/ избирателни секции на територията на 
община Шабла, като е запазена тяхната номерация и обхват. 
ВАЖНО!
С променен адрес е секция с №082900010  в с. Езерец, където гласуват 
и избиратели от с. Божаново и с. Твърдица.  Избирателите ще могат да 
упражнят своето право на глас при осигурена достъпна среда в сграда-
та на Читалището в с. Езерец.
Гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на услови-
ята и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя деклара-
ция по образец в общинска администрация по адреса на пребиваване 
в Република България в срок до 15.04.2019 г.

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО ОТКРИВАНЕ НА ОФИС НА 
ФИРМА ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ

 в Шабла, фирмата търси да назначи:
офис-сътрудник и куриер-шофьор, категория „В“. 
Необходими документи за кандидатстване – CV и  

мотивационно писмо. Осигурено е безплатно обучение  
за одобрените кандидати.

Телефон за връзка – 0889/69-80-54

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА 
ЗА НАБИРАНЕ НА 

СРЕДСТВА: 
Храм“Свети Георги 

Победоносец“ с.Тюленово
Банка ДСК - клон Шабла

Разплащателна 
сметка-02-24564008

IBAN- 
BG74STSA93000024564008

Вчера, 8 април, в двора на 
детска градина„Дора Габе“  в 
Шабла  се проведе официал-
на церемония „Откриване на 
строителна площадка“ за ре-
ализиране на инвестиционен 
проект „Реконструкция, ре-
монт, оборудване и обзавежда-
не на общинска образователна 
инфраструктура – Детска гра-
дина „Дора Габе“ гр. Шабла, об-
щина Шабла“.

Проектът е изработен от 
„Веков дизайн“ ЕООД град 
Варна, а изпълнител ще бъде 
„Стимекс“ ЕООД отново от 
морската ни столица. Строи-
телният надзор е поверен на 
„Ай Ти Ем Проджек“ ООД град 
Пловдив. Очаква се строител-
но-монтажните работи да при-
ключат за 6 месеца, колкото е и 

срокът на изпълнение.
Официални лица на цере-

монията бяха председателят на 
Общинския съвет, д-р Йордан-
ка Стоева, кметът на община 
Шабла, Мариян Жечев, Ивайло 
Енев и Стоян Стоянов – пред-
ставители на фирмата-изпълни-
тел. Те заедно с дете от детската 
градина, оборудвани с жилетки, 
кирки и лопати, направиха сим-
воличното откриване на строи-
телната площадка.

Д-р Стоева призова малки-
те възпитаници на детското 
заведение да помнят този ден, 
защото след броени месеци 
тяхната детска градина ще има 
нов вид, където с желание все-
ки ден ще играят, учат и ще се 
забавляват.

Кметът на Общината видя 

символика в дъждовния ап-
рилски ден, пожела лека работа 
на изпълнителите и съобщи, 
че ремонтните дейности ще се 

извършват без това да пречи на 
учебния процес.Изрази надеж-
да занапред, детската градина 
да се радва на много свои въз-
питаници.

Директорът на детската гра-
дина, Ана Христова, благодари 
на общинското ръководство 
и проектанта за прекрасния 
проект и каза, че на есен ша-
бленската детска градина ще се 
превърне в едно съвременно, 
модерно и добре обзаведено 
място за нашите деца.

Официалната церемония 
завърши с Химна на детската 
градина.

Проектът е одобрен с До-
говор № 08/07/2/0/00600 от 
08.02.2018 г. за отпускане на 
безвъзмездна финансова по-
мощ по подмярка 7.2 „Инвес-

тиции в създаването, подобря-
ването или разширяването на 
всички видове малка по маща-
би инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони“ 
от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 
2014-2020 г., съфинансирана от 
Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони.

Целите на проекта са: Да се 
осигури надеждна и трайна 
хидроизолация на покрива; да 

се подобри топлотехническа-
та характеристика на цялата 
сграда; да се разшири функцио-
налния спектър от дейности; да 
се поднови технологичното и 
подвижно обзавеждане и да се 
оптимизира архитектурен об-
раз, предвид предназначението 
на сградата.

Инвестиционният проект 
предвижда изпълнението на 

строително-монтажни рабо-
ти, оборудване и обзавежда-
не, изразяващи се в цялостна 
реконструкция на покривната 
конструкция и покривното по-
критие, цялостна топлоизолация 
на обекта – фасада и покрив; 
преустройство и реновация на 
сградата; нова вертикална пла-
нировка в двора на детската гра-
дина; реновация на оградите на 
двора; обзавеждане в сградата на 
детската градина; ново обзавеж-
дане и оборудване на дворното 

пространство с обособяване на 
детски площадки, спортен сек-
тор и амфитеатър на открито.

Първоначално одобрената 
безвъзмездна финансова по-
мощ е в размер на 1 247 377,18 
лв. без ДДС, представляващи 
100% от одобрените и реално 
извършени разходи за осъ-
ществяването на проекта.

Изгрев

РЕМОНТЪТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗАПОЧНА

Директорът на ДГ „Дора Габе“ Ана Христова очаква с нетърпение новата, модерна ДГ „Дора 
Габе“.

Кметът на община Шабла Мариян Жечев пожела повече деца в 
обновената детска градина.

Председателят на Общинския съвет д-р Йорданка Стоева 
ливна менче с вода на откриването на обекта.
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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

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

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

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    

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

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

МАГАЗИН LAFKA – ШАБЛА
ТЪРСИ ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ.

За повече подробности: 0893 663 567

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

ще се проведе  на    10.04.2019 г.  (сряда) от 13.30  часа в 
залата на Общински съвет 

Комисия по бюджет, финанси и данъчна политика
1.Докладна записка относно издаване на запис на заповед от 

община Шабла в полза на Изпълнителна агенция „Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 
обезпечаваща авансово плащане по проект „Заедно можем повече“ 
по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж“-  Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно 
социално приобщаване“ - процедура BG05M2OP001-2.018 
“Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 
Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - 
Компонент 1 финансиран по договор за предоставяне на БФП № 
BG05M2OP001-2. 018-0041-2014BG05M2OP001-C01

2.Докладна записка относно издаване на запис на заповед от 
община Шабла в полза на Министерство на труда и социалната 
политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, 
международни програми и проекти“ обезпечаваща авансово 
плащане по проект „Заедно можем повече“ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“  Приоритетна ос 
2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване“ - процедура BG05M2OP001-2.018 “Социално-
икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани 
мерки за подобряване достъпа до образование“ - Компонент 
1 финансиран по договор за предоставяне на БФП № BG-
05M2OP001-2. 018-0041-C01

Комисия по управление на общинската собственост, 
икономическа и инвестиционна политика и земеделие

3.Докладна записка относно предоставяне и актуализиране 
на ползването на общинските мери, пасища и ливади;

4.Докладна записка относно отдаване под наем на 
помещение в Градски парк – Шабла;

5.Докладна записка относно продажба на имот – частна 
общинска собственост;

6.Докладна записка относно прекратяване на съсобственост, 
чрез продажба частта на общината;

7.Докладна записка относно прекратяване на съсобственост, 
чрез продажба частта на общината;

8.Докладна записка относно прекратяване на съсобственост, 
чрез продажба частта на общината.

Комисия по устройство на територията, благоустрояване, 
законност, обществен ред и екология

9.Докладна записка относно отмяна и изменение на 
разпоредби в Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, 
осъществяване и поддържане на чистотата в личните дворове 
и обществените места на територията на община Шабла;

10.Докладна записка относно отчет за изпълнение на 
Програма за опазване на околната среда на община Шабла за 
2018 година;

11.Докладна записка относно одобряване на задание за 
проектиране, определяне на трасе на ПУП – Парцеларен 
план за елементи на техническата инфраструктура, съгласно 
чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и допускане изработване на ПУП – 
Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура 
– електропровод – външно ел. захранване;

12.Докладна записка относно  одобряване на задание за 
проектиране, определяне на трасе на ПУП – Парцеларен 
план за елементи на техническата инфраструктура, съгласно 
чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и допускане изработване на ПУП – 
Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура 
– електропровод – външно ел. захранване;

13.Отчет за дейността на Местната комисия за борба 
срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните в община Шабла през 2018 година.

 14.Докладна записка относно изпълнение на Общинска 
стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците в община Шабла за 2017-2019 година

 15.Други.



3Вторник, 9 април 2019 г.КУЛТУРА
ПОЕТИЧЕН КЪТ   

АПРИЛСКО   
На  вятър  и  напъпил  клон
им  трябва  само  пойно  птиче  -  
да  не  студува  моят  дом,
и  вятърът  да  ме  обича.

Южнякът  е  като  хлапак  -  
ни  страх,  ни  срам.  И нависоко
ме  вие,  и  не  пита  как
изглеждам  на  света  в  окото.

И  става  белоцветно  вън.
Не  ща  на  зима  да  робувам.
Ще  се  разлисти  даже  пън,
защото  пролетта  будува…

Дори  над  хладната  ми  нощ
и,  кой  каквото  да  говори,
щом  харамия  вади  нож  -  
не  е  от  зло,  а  да  разпори

с  един  замах  пред  дълъг  път,
мъглата  -  тази  мокра  роба,
и  хълмът,  щом  разголи  гръд,
и  щом  на  дядо  върху  гроба,

от  родовото  ми  дърво
се  раждат  пак  очи-череши  -  
животът  ще  е  колело,
а  не  „каквото  беше-беше“...

 Галена   
Воротинцева

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

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.

Прегледите се извършиха на 
6-ти и 7-ми април, в сградата на 
общинската поликлиника.

Прегледите за рак на гърда-

та се извършиха от д-р Младен 
Младенов-акушеро-гинеколог 
и мамолог. Прегледани бяха 160 
жени, като по преценка на лека-
ря някои от тях бяха прегледа-
ни и на мамограф.

Поради закъснение на еки-
па, прегледът за рак на прос-
татата започна по-късно от 
обявения час и в рамките на 
два часа бяха изследвани 44 
човека.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Честит 90 годишен юбилей на

Минка Монева Станева
от с.Граничар

Мила како Минке,
пожелаваме ти крепко 
здраве и
спокойни старини, за 
да се радваш на деца и 
внуци.

От жителите на с.Граничар

БЕЗПЛАТНИ 
ПРОФИЛАКТИЧНИ 
ПРЕГЛЕДИ

Общата сума за ремонтните 
дейности на образователна ин-
фраструктура в област Добрич 
за програмен период 2014-2020 
г. е на стойност 9 586 973,17 лв. 
По ОП “Региони в растеж” и  
Програма за развитие на сел-
ските райони ще бъдат извър-
шени ремонти, оборудване и 
обзавеждане на 6 училища и 2 
детски градини. Това стана ясно 
на проведения в Добрич граж-
дански диалог „Европа в нашия 
дом” на тема Образование. 

Във форума участие взеха 
министърът на образованието 
и науката Красимир Вълчев, 
Таня Петрова от Парламентар-
ната комисията по образова-
нието, народен представител от 
Варна, народните представите-
ли вицеадмирал Пламен Ману-
шев и Даниела Димитрова.

Чрез образованието в 
най-голяма степен можем да 
водим смислен разговор за на-
шето бъдеще, посочи министър 
Вълчев. Той информира за три-
те национални проекта, които 
стартира Министерството на 
образованието и науката по ОП 
„Наука и образование за инте-

лигентен растеж”. 
Единият е продължение на 

проекта „Твоят час” в частта 
дейности за преодоляване на 
образователни трудности. Дру-
гият е допълнително обучение 
по български език в детски-
те градини.  „Образование на 
бъдещето” е проект, по който 
ще се финансират дейности по 
интереси в областта на диги-
талната креативност от първи 
клас. По нея ще бъде изграден 
и т.нар. отворен облак – плат-
форма с безплатно образова-
телно съдържание. „Идеята е 
да имаме собствена платформа 
с безплатни ресурси, създадена 
предимно от учители. Учебни-
кът все по-малко ще бъде един-
ствен източник на информа-
ция”, посочи министър Вълчев.. 

При голям интерес от страна 
на директори и учители на дет-
ски градини и училища от об-
ласт Добрич премина срещата. 
Министър Вълчев даде отговор 
на многобройните въпроси, 
зададени към него. Направени 
бяха и много предложения.

По информация на Област-
на администрация - Добрич

ПОКАНА
На 12 април 2019 година 

(петък) от 17.30 часа
в картинната сбирка на НЧ 
„Зора 1894“ ще бъдат пред-
ставени шест преводни рома-
на от румънски на български 
език.
Книгите ще представи д-р 
Христо Боев (преводач на 
книгите).
Събитието се провежда в 
рамките на тематичните дни 
„Край границата“: Дни на ру-
мънската литература.

Специален гост –  
Богдан Боеру.

ГРАЖДАНСКИЯТ ДИАЛОГ 
"ЕВРОПА В НАШИЯ ДОМ"

Репетиция на любителски клуб „Ръченик“ село Горичане с 
ръководител Даниела Железова

ФОТООКО

През пролетната ваканция, 
библиотекарят в детския отдел 
на читалищната библиотека 
покани малки читатели да по-
сетят Пролетната читалня.

Първото занимание се про-
веде на 2 април, когато отбеляз-
ваме Международния ден на 
детската книга. 

Децата - жители и гости на 

Шабла научиха легендата за 
щъркела-предвестника на про-
летта, разбраха коя е родината 
на лалето и колко скъпи са били 
луковичките от него. Четоха 
презентация, отговаряха на га-
танки, включиха се в игросло-
вица. Писаха и съставяха думи 
в игрите „Стълбица“, „Между 
две стени“ и „Бързо измисли“. 

Забавляваха се.
По време на втората среща 

на 4 април,  малките любознай-
ковци четоха пролетна при-
казка за работните пчелички. 
Научиха интересни факти за 
пчелата, след което изиграха 
игра „Нарисувай ми пчела“, във 
която всеки трябваше да нари-
сува тази част от тялото, която 
му се падне. 

Завършиха с изработването 
на пчела от хартия.

Неочаквано, децата пожела-
ха отново да дойдат в библио-
теката и в петък си довършиха 
игрите от предния път. Играха 
„Нарисувай ми героя от илюс-
трацията“, настолни игри и оц-
ветяваха на тема Пролет.

Изгрев

Библиотеката при читали-
ще „Слънце 1871”, с.Крапец  се 
включи в осмата Национална 
кампания за насърчаване на 
четенето „ПОХОДЪТ НА КНИ-
ГИТЕ”, която стартира  на 2 ап-
рил и продължава до 23 април.

На 2 април 2019 година, 
детската градина и  ученици 
от с.Крапец, се събраха, за да 
научат повече за Междуна-

родния ден на детската книга. 
Най-смелите от присъстващите 
на празника, застанаха зад па-
равана за куклен театър, където 
трябваше едновременно четей-
ки детски приказки, да  показ-
ват и  действията  на приказни-
те герои с помощта на кукли.

На 5 април 2019 година, за 
насърчаване интереса на деца-
та към четенето  на книги, биб-

лиотеката покани група  „Мечо 
Пух” при ДГ „Дора Габе“ и уче-
ниците от селото да участват в 
инициативата ”ДЕЦА ЧЕТАТ 
НА ДЕЦА”. Малчуганите  от 
детската градина внимателно 
слушаха прочетените от бат-
ковците и какичките приказки 
и стихчета,  на гатанките групо-
во отговаряха, а накрая решиха 
и те да се включат,  като  всеки 
разкаже  любимата си приказ-
ка. Петгодишния Константин, 
който на въпроса: ”Можеш ли 
да четеш?, отговаря: ”Никога, 
не мога  да чета.”, получи приза 
за най-добър разказвач на при-
казки.           Мария Дончева

ПРАЗНИК НА ДЕТСКАТА КНИГА В КРАПЕЦ 
„Деца четат на деца“ в селото

ПРОЛЕТНА ЧИТАЛНЯ
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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

На 13 април 2019 година 
(събота) от 9.30 часа Община 
Шабла, Зелен образователен 
център, Сдружение за опазване 
на дивата природа и Агенция за 
бавни пътувания „Хиляда Пъ-
тешествия“ канят всички жела-
ещи да се включат във втората 
част на Голямото пролетно по-
чистване на плажа и дюните от 
с. Крапец на север. Почистване-
то ще започне от морския бряг 
пред гората на с. Крапец и ще 
продължи на север между Ду-
ранкулашкото езеро и морето, 
до мястото, което изчистихме 
преди месец, при първата част 
от тази инициатива.

Събитието ще започне в 
9.30 часа на 13 април (събота) 
пред кметството на с. Крапец, 
от където организирано ще се 
придвижим до мястото на по-
чистване. Заповядайте добре 
облечени и с подходящи работ-
ни ръкавици.

Община Шабла осигурява 
чували за смет и извозване на 
събраните отпадъци.

По време на първата част от 
Голямото пролетно почиства-
не, на 10 март 2019 година, 
беше почистена над 2,5 км. от 
плажната ивица, от къмпинг 
„Космос“ на юг, между морето 
и Дуранкулашкото езеро. Съ-
брани и извозени бяха общо 53 
чувала с отпадъци.

Дуранкулашкото езеро с 
прилежащия плаж, дюни, мор-
ска акватория и земеделски 
земи са част от мрежата „Нату-
ра 2000“ и много важен район 
за опазване на биологичното 
разнообразие. През зимата мо-
рето изхвърля много пластма-
сови и други отпадъци, които 
го замърсяват. Нека заедно да 
се погрижим за чистотата на 
красивото ни Черноморско 
крайбрежие!

Изгрев

ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ 
НА ПЛАЖА НА КРАПЕЦ

ПОКАНА
Управителният съвет на СК „Кария“ гр. Шабла на основание 

чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо отчетно събрание на 09.05.2019 г. 
(четвъртък) от 17:00 ч. в СУ „Асен Златаров“ при следния:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Освобождаване на член  на СК „Кария“ и избор на нов.
2. Освобождаване на член  на УС на СК „Кария“ и избор на 

нов.
3. Отчет за дейността на СК „Кария“ за 2018 г.
4. Отчет за изпълнение на бюджета за 2018 г.
5. Отчет за изпълнение по „Програма за развитие на 

спортните клубове“ за 2018 г. към ММС и приемане на проект 
за кандидатстване по същата програма за 2019 г. по баскетбол.

6. Утвърждаване на проект на бюджет за 2019 г. и програма 
за дейността на Сдружението за 2019 г.

7. Приемане на информация на контрольора.
8. Приемане на основни насоки за развитие на Сдружението 

съгласно новия закон за спорта и промяна в Устава на 
сдружението.

9. Утвърждаване на вътрешните правила за осъществяване 
на обществено-полезна дейност и за баланс и разходване 
имуществото на СК „Кария“ гр. Шабла.

10. Други.
При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-

късно на същото място при същия дневен ред.

ВТОРИ ШОСЕЕН ПРОБЕГ
„Шабла Рън”
21-и април 2019 година,
начало - 10:30 часа
Старт-финал: Градски стадион – 
Шабла. 
Дистанция – 13.782 км . 

За информация и заявки
за участие на www.runbulgar.com

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН
ТУРНИР ПО ЛЕКА

АТЛЕТИКА
„КОСТА ВАСИЛЕВ“

   за деца, юноши,  девойки, мъже и жени
„А 1 АТЛЕТИКА ЗА  МЛАДЕЖИ”

20 Април 2019 г.  (събота)
градски стадион „Шабла“

09:30 часа
Организатор СКЛА „Нефтяник 2014“ 

със съдействието на
БФЛА

и община Шабла
Участие само с предварителна заявка по 

формата на БФЛА на 
email: silvijordanova@abv.bg

до 13 април 2019 г.

ПРИЕМНА 
на регионалния представител на Комисията за 

защита от дискриминация, 
Ширин Касаб в Шабла.

На 10 април (сряда), 2019 година от 10.30 до 
12.00 часа в Центъра за социална 

рехабилитация и интеграция (ЦСРИ).

„Изгрев“ – Ще разкажеш ли 
накратко за нашите съграждани 
за историята на шабленския за-
вод и работата ти в него?

Димитър Донев – Завършил 
съм висшето си образование във 
ВИММЕСС – Русе като инженер 
машиностроене през 1974-та го-
дина. По разпределение на 25-ти 
август започнах работа във все 
още несъществуващия Завод за 
опаковъчна техника. В началото 
в него работеха около 40 човека, 
които бяха завършили курс за 
стругари, фрезисти и шлайфисти 
в Стара Загора и Казанлък. Ра-
ботехме в незавършената сграда 
на сегашния Завод. За да се даде 
възможност тя да се довърши, 
бяхме прехвърлени временно в 
помещенията на бившата Ленена 
фабрика, това стана през 1975 г. 
Там усвоихме и започнахме про-
изводството на машини и съоръ-
жения за хранително-вкусовата 
промишленост за СО „Хранмаш“ 
Стара Загора. Едновременно с 
това започнахме и производство-
то на опаковъчни машини с тер-
мосвиваемо фолио по лиценз на 
фирма „Де Хооп“ – Холандия. До 
1976 г., директор на Завода беше 
Ангел Якимов. На поста го насле-
ди Димитър Стоев. През 1979-та 
прехвърлихме цялото оборудва-
не в сегашната сграда на Завода. 
През 1981 г. по решение на ОК на 
БКП – Добрич бяхме прехвър-
лени от СО „Хранмаш“ към но-
восформирания КВН (комбинат 
за апарати с високо напрежение) 
Добрич. С това решение и Заво-
дът беше преименуван на Елек-
тро-механичен завод (ЕМЗ) Ша-
бла. Тогава беше изоставено едно 
производство с голяма перспек-
тива (в момента повечето храни-
телни продукти в Европа се опа-
коват по този начин). Започнахме 
с усвояването на измерителни 
токови трансформатори до 1 KV. 
За което беше необходима и нова 
работна ръка – започнаха работа 
предимно жени, общо станахме 
около 150 човека. С помощта на 
специалисти от КВН трансфор-
маторите бяха усвоени успешно и 
започнахме производството им. 
Същевременно изпълнявахме и 
механична работа за други заво-
ди – „Елпром“ Троян, „Мадара“ 
Шумен, Завода за полуремаркета 
и контейнери в Добрич.

През 1982 г. беше внесена ли-

ния за производството на стък-
лоровингови цилиндри. Поради 
сложния и абсолютно непознат 
за нас технологичен процес за 

въвеждане на производството 
тук бяха командировани специа-
листи от София. Независимо от 
трудностите през 1983 г. започ-
нахме редовното производство 
на стъклоровингови цилиндри 
за маломаслени прекъсвачи. А в 
механичния цех се произвеждаха 
елементи от същите прекъсвачи.

През 1985 г. започнахме про-
изводството на трансформатори 
за високомоментни задвижвания 
за металорежещи машини, про-
извеждани от „Динамо“ Сливен. 
Тогава започнахме и производ-
ството на радар-скоростомери 
за Радиозавода във Варна. Тази 
продукция беше предназначена 
за износ в бившия СССР. Разши-
ряването на дейността на ЕМЗ 
изискваше и нови кадри и лични-
ят ни състав достигна 350 човека! 

След 1989 г. търговските ни 
връзки с разпадащия се СССР 
„охладняха“, необходимостта от 
повечето производства отпадна и 

започна съкращение на персона-
ла. Остана производството на из-
мерителни токови трансформа-
тори и малко механична работа. 
Димитър Стоев напусна поради 
заболяване през 1993-та и на не-
гово място беше назначен Георги 
Тритаков. Спадът на производ-
ството продължи, съкращенията 
също. За кратък период директор 
стана Здравко Йорданов. Моята 
работа в ЕМЗ Шабла, приключи 
през 1997-ма г. За директор бе на-
значен настоящият, Димитър Ар-
наудов. До този момент датират 
моите спомени за ЕМЗ Шабла, 
иначе, както знаеш, той си функ-
ционира и до днес… 

“Изгрев“ – С какво ще за-
помниш 27-ми август, 1969-та 

година?
Инж. Димитър Донев – Лю-

бопитното при мен е, че точно на 
датата, когато Шабла беше обявен 
за град, аз получих съобщението, 
че съм приет за студент в Русе! На 
следващия ден отидох да се запи-
ша в института…

„Изгрев“ – Ти лично с какво 
мислиш, че си помогнал на Ша-
бла и шабленци?

Инж. Димитър Донев – Като 

зам. директор в ЕМЗ Шабла пра-
вех всичко възможно да осигу-
рим работа в Завода на младите 
шабленци, току-що завършили 
УПК. В предварителния ни раз-
говор, ти ме попита за волейбо-
ла… Не знам, дали е тук място-
то, но ще ти отговоря. След като 
започнах работа, бях извикан от 
председателя на физкултурното 
дружество тогава, Васил Кос-
тов (Гурковлията) и помогнах на 
местния волейболен отбор. За-
едно стигнахме до второ място 
в Окръжната волейболна група. 
След отпадането на някои во-
лейболисти поради напреднала 
възраст и лични ангажименти, 
създадохме заводски отбор по 
волейбол към ЕМЗ Шабла. С него 
8 години бяхме редовни участни-
ци на Окръжно работническо 
първенство. Поради причини-
те, които ти посочих по-горе, и 
заводският отбор по волейбол 
се разпадна. Но организирахме 
волейболен отбор за ветерани, с 
който и сега участваме в Област-
на група за ветерани…

„Изгрев“ – С какво се зани-
маваш сега?

Инж. Димитър Донев – От 
2012-та година съм пенсионер, 
построих къща за гости в с. Кра-
пец. Заедно със семейството си 
посрещаме туристи през лятото.

„Изгрев“ – Какво ще пожела-
еш на шабленци?

Инж. Димитър Донев – По-
желавам им най-вече здраве! За-
щото, когато него го има, другото 
хората могат да си го постигнат и 
сами!

„Изгрев“ – Благодаря ти за 
интервюто, бате Митко, желая 
ти много здраве и успешен се-
зон!

Димитър Донев – И аз ти бла-
годаря за вниманието

Разговаря Йордан Енев

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

на ще отбележим петдесетго-
дишнината от обявяването на 
Шабла за град! По този повод 

разговаряме с наши съгражда-
ни, допринесли в миналото за 
настоящето на град Шабла. 
В поредния си брой „Изгрев“ се 

обърна с няколко въпроса към  
инж. Димитър Донев, изкарал 
23 години от трудовия си път в 
ЕМЗ Шабла:

Димитър Донев: „НА ДАТАТА, КОГАТО ШАБЛА СТАНА ГРАД, АЗ СТАНАХ СТУДЕНТ!“

Членове на волейболния отбор към ЕМЗ Шабла със съпругите си 
на зимен подготвителен лагер.  

С внук си Давид на 
плажа


