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„Човек може да издържи всичко, ако има идеал, кауза, ако има вяра в нещо.“
Стефан Цанев

МИСЪЛ НА БРОЯ

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 – 0879/69-80-54

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА 
ЗА НАБИРАНЕ НА 

СРЕДСТВА: 
Храм“Свети Георги 

Победоносец“ с.Тюленово
Банка ДСК - клон Шабла

Разплащателна 
сметка-02-24564008

IBAN- 
BG74STSA93000024564008

След отравянето на пчелни 
семейства в Област Шумен - 
с.Новосел и кв. Мътница, в об-
ласт Добрич ситуацията също е 
апокалиптична.След общините 
Балчик и Тервел -  с. Стефано-
во, с. Сенокос, с. Соколово, с. 
Ляхово, с Пчелино и други, об-
щина Шабла не остана невписа-
на в черната статистика.

Колегите пчелари от с. Горун 
и в района на СО Кария, отно-
во понесоха значителни загуби 
от неправомерно използване на 
средства за растителна защита. 
Засегнати са пчелините на Ди-
митър Димитров, Гергана Се-
мерджиева и Николай Дончев. 

Някои от овощарите и 
зърнопроизводителите, не се 
съобразяват с изискванията 
на Наредба №13 от 26.08.2016 
г. за опазване на пчелните 
семейства от отравяния, и така  
хвърлят петно върху цялата 
гилдия. Пръскат овошките по 
време на цъфтеж, или третират 
пшениците при силен вятър, 
който отнася препарата в 
съседните площи, с медоносни 
дръвчета. 

Най-вероятно това е 
причина за поредното отравяне 
на пчелните семейства.

Освен това, не се извършва 
оповестяване по надлежния 

начин.
В алчността си за печелене на 

пари и жаждата за натрупване 
на все повече и повече 
капитали, или най-вече от 
глупостта си, новобогаташите 
не желаят да спазват 
елементарни общочовешки и 
морални ценности..

Призовавам всички 
земеделски производители 
от община Шабла да спазват 
изискванията по Наредба №13 
от 26.08.2016 г. и уважават 
труда на другите си колеги. На 
всеки грамотен човек е ясно, 
какво би се случило, ако ги 
няма пчелите. Тогава наистина 
може да настане апокалипсис.

Инж. Георги Тритаков - 
председател на 

„Общинска браншова пче-
ларска организация – Шабла”

ВТОРИ ШОСЕЕН 
ПРОБЕГ „Shabla Run”

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
Стартът ще бъде даден на Градския стадион в 
Шабла и ще премине по улиците: „Добруджа“, 

„Равно поле“, „Нефтяник“, до Шабленския 
фар и обратно: „Нефтяник“, „Мусала“, 

„Втори юни“ - Стадиона.
Организаторите напомнят, че в периода 
10:00 – 12:30 часа ще бъде временно 

ограничено движението по тези улици.

ПЧЕЛЕН АПОКАЛИПСИС 
В ДОБРУДЖА

Изгрев – Г-н Забуртов, спо-
ред договорните отношения, 
естакадата при нос Шабла тряб-
ваше да е готова през януари 
2016 година. На какво се дължи 
това забавяне?

Ангел Забуртов – Начало-
то на изпълнение на строител-
но-монтажните работи бе на 5 
април 2015 г. със срок за изпъл-
нение по договор 14 месеца. 

Обектът представлява голямо 
и много сложно за изпълнение 
мостово съоръжение – морска 
естакада, за което са необходими 
благоприятни хидрометеоро-
логични условия. Поради това 
в договора за изпълнение има 
посочени клаузи, които налагат 
спиране срока на изпълнение. 

По време на изпълнение, 
срокът на договора се спира на 
основаниe двустранно подпи-
сани констативни протоколи, с 
посочени причините за спира-
нето и времето, за което се спира 
изпълнението на договора и на-
длежно приложени  доказател-
ства за необходимостта от спи-
ране на срока за извършване на 
строително-монтажни дейности, 
а именно - официална ежедневна 
метеорологична информация от 
Националния  институт по мете-
орология и хидрология на БАН, 
филиал Варна за всеки месец. 

Важно е да се обясни, че го-
лямата част от дейностите по 

изпълнение на строително-мон-
тажните работи се извършват 
под вода. Подводните течения 
и мътността възпрепятстват ра-
ботата на водолазите. В метео-
рологичните информации  те не 
се следят, ние не разполагаме с 
официални доказателства за тях, 
поради което  срокът за изпъл-
нение не се спира по тези причи-
ни, въпреки че са налице.

Освен това в процеса на из-
пълнение на строително-мон-
тажните работи се установи 
наличие на кавернозен генезис 
на района, което наложи промя-
на в одобрения инвестиционен 
проект, относно технологията 
за монтиране на стоманените 
тръбни пилоти - „сондажна тех-
нология“ за полагането им с цел 
осигуряване на необходимата 
здравина на съоръжението при 
установените действителни ха-
рактеристики на терена. 

С оглед горното, срокът за 
извършване на строително-мон-
тажните работи на горния обект 
се удължи с 540  календарни дни.

Изгрев – Какво успяхте да 
свършите през 2018 година, 
като вземем предвид инциден-
та с падналата в морето сондаж-
на машина?

А.З.  – Трябва да се отбеле-
жи, че 2018 г. бе изключително 
неблагоприятна по отношение 
на хидрометеорологичните ус-

ловия, които да позволяват въз-
можно изпълнението на стро-
ително-монтажните работи по 
обекта.

Поради появила се непред-
видена, непреодолима сила през 
януари 2018 г., а именно силен 
вятър и високи вълни, бе обър-
нат, отнесен навътре в морето 
и повреден работния шаблон. 
Работният шаблон е един от ос-
новните елементи при изпълне-
ние технологията на строител-
но-монтажните дейности при 
възстановяване на пристанищ-
ното съоръжение.

След като работният шаблон 
бе изваден  от морето и ремон-
тиран, продължиха работите по 
възстановяване на пристанищ-
ното съоръжение. 

През юни 2018 г. комбинаци-
ята от изключително силен вя-
тър и високите вълни  обърнаха 
в морето сондажната машина 
и работния шаблон посока на-
вътре в морето извън обсега на 
крана. Това наложи да се достави 
специализирана подводна тех-
ника, с която те да бъдат премес-
тени в обсега на крана с цел да 
бъдат извадени на сушата. След 
направения им оглед от водолази 
се констатира, че сондажната ма-
шина и работния шаблон са сил-
но деформирани и повредени, 
което  наложи сериозен ремонт, 
включващ и  доставка на цялата 

електроника на сондажната ма-
шина.

Въпреки тези неблагопри-
ятни хидрометеорологични ус-
ловия и аварии през 2018 г. се 
изпълниха 2 стъпки – 24 м. от 
пристанищното съоръжение.

Изгрев – Работите ли в мо-
мента на обекта. Какви са пла-
новете Ви за тази година?

А.З. – Строително-монтаж-
ните работи по изпълнение на 
договора усилено продължават. 
Към момента са изпълнени сон-
дажните дейности на 0.329 км и 
се продължава с монтажа на пи-
лотите. 

Изгрев – Можете ли да да-
дете прогнозна дата за оконча-
телното завършване на естака-
дата?

А.З. - Както вече подчертах, 
изпълнението на обекта пред-
ставлява сложно и специфично 
морско строителство, за което 
са необходими благоприятни 
хидрометеорологични условия, 
което означава, че е грешно да 
се определят прогнози за краен 
срок за изпълнение на договора. 

Изгрев – Благодаря Ви за това 
интервю, господин Забуртов. За 
нас беше важно да получим ин-
формация от първа ръка.

А.З – И аз благодаря за инте-
реса от Ваша страна.
Разговаряха: Илиян Христакиев 

и Йорданка Радушева

Ангел Забуртов:“ ПРОДЪЛЖАВАМЕ УСИЛЕНО, НЕ МОЖЕМ ДА 
ДАДЕМ КРАЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА.“

На 6 април 2015 година, бе сложено началото на възстанови-
телните работи по естакадата при нос Шабла. 

След възстановяването й, конструкцията трябва да въз-
върне своя първоначален вид - дължина 414 метра, ширина 6 
метра и почти 9 метра над морското равнище.

Министърът на транспорта, информационните техноло-
гии и съобщенията Ивайло Московски и областният управи-
тел на Добрич Маргарита Новоселска тогава, както и гене-
ралният директор на Държавно предприятие „Пристанищна 
инфраструктура“ Ангел Забуртов извършвиха символичната 
„първа копка“. 

Според сроковете, които поставят договорните условия, ес-
такадата трябваше да бъде готова през януари 2016 г. 

На 5 април 2019 година или четири години по-късно, обектът 
не е завършен. Поради силен интерес на нашите съграждани, 
екипът ни се срещна с генералния директор на Държавно пред-
приятие „Пристанищна инфраструктура“, Ангел Забуртов, за 
повече разяснения за извършеното до сега,  работата по еста-
кадата в момента и плановете за завършването и:

Отровени пчели в Горун.

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
Специален гост на турнира ще е „най-бързият бял мъж 
на планетата“ за 1991 г. – световният шампион в зала 
на 200 м. гладко бягане – Николай Антонов
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ПРОДАВАМ ЧИЗЕЛ, ДИСКОВА 
БРАНА И КУЛТИВАТОР  
В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ

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

 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

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти,  

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

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 17 април 2019 година

 се навършват 6 месеца 
от смъртта на 

ЕЛЕНКА АНДРЕЕВА 
КОСТАДИНОВА

(починала на 85 години)
Вечно жив си остана човекът,

който честно се трудил и скромно 
живял, 

тихо минал своята пътека
и в сърцито на всеки обич посял.

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 16 април 2019 година 

се навършват 
10 години

 от смъртта на 

ХРИСТАНА ГЕНОВА 
ПИСЕРОВСКА 

(починала на 83 години)
Времето лети, но сълзите и мъката, 

че теб те няма, не стихват.
Не се забравя човек, раздавал 

само добрини, топлина и обич.
От сестра й

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    

„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

МАГАЗИН LAFKA – ШАБЛА
ТЪРСИ ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ.

За повече подробности: 0893 663 567

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
дограма PVC И AL, ковано желязо

огради, порти, портали, интериорни и 
входни (блиндирани) врати

Шабла, ул.“Кубрат“ №1
Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

В резултат на планова про-
верка на защитена местност 
„Дуранкулашко езеро“ РИОСВ 
Варна спря изкопни дейности 
в рибарниците в село Дуранку-
лак, община Шабла. На 9 април, 
охраната на северните защите-
ни територии при институция-
та е констатирала извършване 
на изкопни дейности със спе-
циализирана техника в два от 
рибарниците, разположени в 
землището на село Дуранкулак. 
Територията на рибарници-
те не попада в границите на 
защитена местност „Дуран-
кулашко езеро“, но попада в 

защитени зони от екологич-
ната мрежа „НАТУРА 2000“. 
По време на проверката не е 
установен ползвателят на обек-
тите, но след дадени указания 
от служители на екоинспекци-
ята работниците са преустано-
вили работа. При последващ 
контрол от страна на РИОСВ 
Варна днес не е установено из-
вършване на дейности на те-
рена. Предстои изясняване на 
обстоятелствата и предприема-
не на действия по екологичното 
законодателство.

По информация на РИОСВ 
Варна

След въвеждането на новата 
денонощна телефонна линия 
за въпроси и сигнали 0700 800 
61 преди една година, ЕНЕР-
ГО-ПРО отчита близо 154 000 
обаждания от клиенти към този 
номер. Линията обслужва елек-
троснабдителното дружество 
ЕНЕРГО-ПРО Продажби от 12 
април 2018 г. На телефон 0700 
1 61 61 клиентите се свързват 
по въпроси, касаещи мрежово-
то дружество ЕРП Север. Този 
номер функционира от 2006 г. 
насам и до момента е обслужил 
над 9 млн. потребители.

Разделението на телефонни-
те линии на двете дружества бе 
извършено в отговор на прав-
ното изискване на европейското 
законодателство за разделяне на 
електроснабдителното и елек-
троразпределителното друже-
ство в рамките на компанията. 

На номер 0700 800 61 клиен-
тите на ЕНЕРГО-ПРО Продаж-
би могат да получат следната 
информация:

• Проверка на сметка за 
електроенергия на регулиран 
пазар;

• Ред и начини за заплащане 
на електрическата енергия;

• Процедури за актуализа-
ция на клиентски данни при 
придобиване или продажба на 

имот;
• Процедури, срокове и цени 

на предлаганите услуги по це-
норазпис за ЕНЕРГО-ПРО 
Продажби АД.

На номер 0700 161 61 клиен-
тите на Електроразпределение 
Север могат да се обръщат към 
дружеството за:

• Подаване на сигнал за ава-
рия;

• Справка за планови пре-
късвания на захранването;

• График за отчитане на 
електроенергията;

• Подаване на анонимен сиг-
нал за кражба на електроенер-
гия;

• Процедури, срокове и цени 
на предлаганите услуги по це-
норазпис за Електроразпреде-
ление Север АД;

• Проверка на сметка към 
Електроразпределение Север 
АД;

• Изисквания и начини за 
присъединяване към електро-
разпределителната мрежа;

• Запитване относно проце-
дура по излизане на свободен 
пазар.

Операторите на двете теле-
фонни линии са на разположе-
ние на клиентите за сигнали и 
запитвания 24 часа в деноно-
щието.

РИОСВ СПРЯ ИЗКОПНИ 
ДЕЙНОСТИ В РИБАРНИЦИТЕ 
В СЕЛО ДУРАНКУЛАК

ОТ ЕНЕРГО-ПРО СЪОБЩАВАТ…

От Дирекция „Инспекция 
по труда“ в Добрич напом-
нят на работодателите, че на 
30 април  изтича срокът за 
подаване на годишната де-
кларация  по чл. 15 от Закона 
за здравословните и безо-
пасни условия на труд, който 
тече от началото на годината. 
Задължение да подават де-
кларации имат новосъздаде-
ни през 2018 г. предприятия, 
както и такива, при които 
към 31 декември на предход-
ната година има промяна в 
обстоятелствата, подлежащи 
на деклариране, уточняват от 
дирекцията. За неподаване на 
декларация се носи админи-
стративнонаказателна отговор-
ност, припомнят. инспекторите. 

С цел облекчаване на админи-
стративната тежест за бизнеса, 
от 2018 г. отпадна задължение-
то за подаване на уведомле-
ния при липса на промяна в 
обстоятелствата, които вече 
са декларирани в Агенцията. 
До момента в ИА ГИТ са подаде-
ни около 7200 декларации. Това 

е под 1/5 от очакваните между 
40  000 и 50  000 декларации. 
Подаването на голям брой де-
кларации в последния момент 
може да доведе до затруднения 
при използването на софтуера 
за приемането и обработването 
им, подчертават от ведомството. 
На сайта на Изпълнителна 
агенция „Главна инспекция 
по труда“, в рубриката „Адми-
нистративно обслужване“, са 
публикувани указания относно 
попълването и подаването на 
декларацията, включително и 
по електронен път.

Данните от декларацията 
за условията на труд в бъл-
гарските предприятия са един 
от показателите, включени в 
Методиката за изготвяне на 

оценката на риска в тях. Тя е 
разработена по проект „Оп-
тимизация и иновации в ИА 
ГИТ“, финансиран по опера-
тивна програма „Развитие на 
човешките ресурси“, съфинан-
сирана от ЕС чрез ЕСФ. По ме-
тодиката, в която са включени 
и други показатели като уста-
новени нарушения, данни за 
трудовия травматизъм и др., 
специален софтуер ще оценява 
нивото на риск и ще групира 
предприятията според него. 
От Инспекцията по труда ще 
планират по-чести проверки 
в предприятията, оценени с 
най-висок риск по отношение 
условията на труд, информират 
още от ведомството. 

Дарик Добрич

ИЗТИЧА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА 
ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА УСЛОВИЯТА НА ТРУД

СНЕК-БАР „ЛАВАЦА“
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЕРВИТЬОР/КА, ГОТВАЧ/КА.  

Може и без опит.
Тел. за връзка: 0879/698-105 – Момчил Сарандев

ПРОДАВАМ  
нова ел. триколка.

Телефон: 0887 826 447

ПРОДАВАМ
Два декара празно място, в лозовия масив 
на Шабла (пътя за с. Горичане) и 7 декара 

дворно място в Горичане.
Тел. за връзка:0897/66-42-96

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: 0887/98-40-79
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ОБЩИНА  ШАБЛА
НАБИРА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА 
СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

КУЛТУРА

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог

24-ти април  (сряда), 13:30 часа 

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, ЦВЕТАНА!
Само човек, който е 

достигнал 90 години може 
да каже какво е щастие, 

любов и болка. 
Продължавай да бъдеш 
млада по дух, жизнена и 

позитивна.  
Дръж се и върви гордо 

напред, където все още те 
очакват хубави мигове!

ЦСРИ Шабла

Община Шабла набира предложения за членове на Съвета на 
децата  до 24 май 2019 г.  Всички желаещи да кандидатстват 
могат да подадат документи на място или по пощата на адрес: 
град Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, както и по електронен път 
на  e-mail: obshtina@ob-shabla.org. Кандидатите трябва да от-
говарят на изискванията на Процедурата по избор на членове 
на Съвета на децата, публикувана на сайта на Община Шабла /
www.shabla.bg/.
Съветът на децата е консултативен орган към председателя на 
Държавната агенция за закрила на детето, който работи в из-
пълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на 
детето и Закона за закрила на детето.  Целта му е да насърчава 
детското участие в процесите на изработване на политики за 
децата и вземане на решения.

Критерии, на които трябва да отговарят кандидатите за чле-
нове на Съвета:
• Активност;
• Креативност;
• Толерантност;
• Ангажираност към обща кауза;
• Умение за водене на преговори и участие в групови диску-

сии;
• Ориентираност към резултати;
• Организаторски умения;
• Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата;
• Умение за изказване на позиция от името на другите деца;
• Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за 

деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

Желаещите могат да кандидатстват за участие в подбор по 
следните направления:
1. Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно 

чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното обра-
зование, или на детски /младежки съвети, парламенти и др.;

2. Представители на детски и младежки инициативи и про-
грами, финансирани от бизнеса;

3. Представители на неправителствени организации, рабо-
тещи с деца, както и потребители/доброволци в социални 
услуги за деца;

4. Индивидуални кандидатури.
Формуляр за кандидатстване и Мотивационно писмо може 
да изтеглите от  сайта на Община Шабла.
В срок до 30 май 2019 г. комисия, назначена от кмета на Община 
Шабла, ще разгледа постъпилите кандидатури и ще извърши 
подбор на членове на Съвета, съгласно посочените в Процеду-
рата критерии и изготви предложение.
В срок до 15 юни 2019 г. одобрените предложения ще бъдат 
представени пред Областния управител.

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ: 0882 299011 –  
ТАНЯ ЯНАКИЕВА – НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ 

„ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА,  
МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ“.

ПОЕТИЧЕН КЪТ

ДУШАТА НА АПРИЛ…
Помилва ме Душата на април,
тъй дълго чаках неговата ласка.
Не зная колко дълго аз съм крил
студените си дни под зимна маска.

Не помня колко дълго съм мечтал
април да дойде и да ме пригали.
Да бликне в мен, зелен небесен дял,
в сърцето ми със пролетни скрижали.

И всичко трепна, живна, разцъфтя,
цветята си отвориха очите.
И въздухът неземно затрептя…
Душата грейна - пролетна обител.

Помилва ми Душата мил април,
разчупиха се мъртви зимни скоби. 
От сок и пролетен живец отпил,
налях се аз със сила и със обич!

Илко Илиев

Уважаеми съграждани,
За Тринадесета поредна 

година в Шабла ще се проведе 
Маратон на четенето, инициатива 
посветена на Международния 
ден на книгата и авторското 
право - 23 април. Проявата, 
която подготвя тази година 
библиотеката при Народно 
читалище „Зора 1894“ е посветена 
на творчеството на Петя 

Дубарова. Ако сте почитатели на 
нейните стихове или любители 
на хубавата поезия, вие може да 
се включите в четенето. То ще 
се състои на 23 април (вторник) 
от 12.30 часа в художествената 
сбирка на читалището. 

  Да се насладим заедно на 
удоволствието от четенето!

Димитрина Стефанова,
библиотекар-експерт

ШАБЛА ЧЕТЕ!

На 13 април, ние, скаутите 
от клуб “Ястребите“- Шабла/
Дуранкулак изпразнихме ме-
талния контейнер -  сърце със 
събраните пластмасови капач-
ки, които жителите на община 
Шабла събираха в продълже-
ние на месеци.

Капачките – 67 кг., преда-
дохме за кампанията „Аз вяр-
вам и помагам“ в град Варна. 
От организатора на кампани-
ята, Владислав Николов, по-

лучихме Сертификат за благо-
дарност.

Със събраните средства ще 
бъдат закупени поредните жи-
вотоспасяващи медицински 
апарати в помощ на специали-
стите в СБАГАЛ „Проф. д-р Ди-
митър Стаматов“ и  МБАЛ „Св. 
Анна“  - Варна в спасяването на 
човешки животи!

Продължаваме обединени!
Доротея Панчева, 

клубен водач

На 12 април 2019 година в 
художествената сбирка на НЧ 
„Зора 1894“ се състоя предста-
вяне на съвременна и класиче-
ска румънска проза.

Събитието е част от тема-
тичните дни, посветени на 
румънската литература и се 
осъществява от Букурещкият 
културен институт, Литера-

турна мрежа „Традуки”, Реги-
онален исторически музей – 
Добрич, библиотеката към НЧ 
„Паисий Хилендарски – 1870“ 
– Балчик, Литературен клуб 
„Йордан Кръчмаров” – Балчик, 
”НЧ „Зора – 1894” – Шабла и 
издателствата „Персей”, „Изи-
да” и „Ерго”.

Организатори на второто 

издание на „Край границата: 
дни на румънската литература“ 
са Съюза на офицерите и сер-
жантите от запаса и резерва и 
сдружение „Обединени за Ша-
бла“.

Романите „Когато светът 
беше невинен“ на Йоана Пър-
вулеску, „770“ на Богдан Бо-
еру, романите „Жени“ и „Гра-
дът на салкъмите“ на Михаил 
Себастиан, „Една напразна 
смърт“ и „Йоана“ на Антон 
Холбан, бяха представени от 
д-р Христо Боев – преводач от 
румънски език.

Специален гост беше Богдан 
Боеру, който представи романа 
си „770“. Сред присъстващи-
те бяха Лияна Наум, Емилия 
Дабо – председател на клуб 
„Солтерис“, д-р Йорданка Сто-
ева-председател на Общински 
съвет-Шабла, жители и гости 
на община Шабла.

Топли думи за Христо Боев 
- преводач на 16 романа изказа-

ха Лиана Наум, Емилия Дабо и 
д-р Стоева. Д-р Боев получи от 
Емилия Дабо картина на Нико-
лае Гаджану, който присъства-
ше в залата.

Музикален поздрав отпра-
виха смесен хор „Патриот“ с 
ръководител Стойчо Захов и 
Георги Колев-пиано.

Изгрев

ДЕН НА РУМЪНСКАТА ЛИТЕРАТУРА В ШАБЛА

Богдан Боеру и д-р Христо Боев 
пред шабленската публика

Поздрав от смесен хор „Патриот“

СК „ЯСТРЕБИТЕ“ СЪС 
СЕРТИФИКАТ ЗА БЛАГОДАРНОСТ

ДВЕ ПЪРВИ МЕСТА ЗА 
МАЖОРЕТНИЯ СЪСТАВ НА ОДК

Мажоретния състав на Об-
щински детски комплекс – гр.
Шабла се върна от X Национа-
лен детски фестивал „Бялата 
лястовица“, който се проведе на 
13 април в гр. Генерал Тошево, с 
две първи места! 

В двете категории – „Мажо-
ретен танц“ и „Танцово шоу“ 

нашите момичета завоюваха 
големия приз в своята възрас-
това група. Техни конкуренти 
бяха, както състави от област 
Добрич, така и от област Варна.

Честито! Пожелаваме им 
още много успехи!

Кирил Йотов, 
директор на ОДК

Във връзка със седми април 
– Световният ден на здравето 
и професионален празник на 
здравните работници, учени-
ците от четвърти клас при СУ 
“Асен Златаров“ град Шабла 
посетиха своите лични лекари 
и изразиха своята сърдечна 
благодарност за всеотдайния 
труд, усърдие, хуманност, 

които проявяват ежедневно. 
Мисията им е велика, 

защото бдят над човешкия 
живот и здраве. Децата с радост 
прегърнаха личните си лекари 
и им благодариха, а те от своя 
страна им пожелаха да растат 
здрави и следват своите мечти.

Милена Тодорова,
 класен ръководител 

УЧЕНИЦИ ПОЗДРАВИХА 
ШАБЛЕНСКИТЕ ЛЕКАРИ
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РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП: Йорданка Радушева, Йордан Енев

СЪТРУДНИЦИ: Мария Недялова, Галя Анастасова, Георги Стефанов, Николинка Георгиева, 
Мария Дончева, Деян Димитров, Галя Камберова, Живко Янев

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА: Марин Цанов
ПЕЧАТ: Печатница “Влади” – В. Влаев, Каварна

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
ВСИЧКИ ВИДОВЕ 
ЗАСТРАХОВКИ

на най-добри цени
Шабла, ул.“Кубрат“ №1

Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

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

Установилото се хубаво вре-
ме през последните дни и нео-
бичайно високите температури 
за сезона благоприятстват за 
увеличаване на възникналите 
пожари в сухата тревна расти-
телност и отпадъци.

С повишаване на темпе-
ратурите много хора органи-
зират излети сред природата, 
други почистват от растителни 
отпадъци своите дворове, ли-
вади или ниви, трети подряз-
ват лозовите и овощните на-
саждения. Често тези дейности 
са съпроводени с палене на 
огън за изгаряне на растител-
ните отпадъци. Случва се така, 
че хората подценяват обста-
новката и забравят за противо-
пожарните правила. Това води 
до запалвания, които трудно 
се контролират. Повечето от 
тях прерастват в пожари. По-
жарите се предизвикват и от 
небрежно захвърлена цигара, 

умишлено опожаряване на су-
хите тревни площи или детска 
игра с огън.

За ограничаване на този вид 
пожари РС ПБЗН Шабла обръ-
ща сериозно внимание на всич-
ки собственици на имоти, земе-
делски стопани, пастири, както 
и на всички граждани, като ги 
умолява стриктно да спазват 
установените противопожарни 
правила, а именно:

- горимите отпадъци по въз-
можност да се изхвърлят на 
сметища или др. определени за 
целта места;

- да се наблюдават посто-
янно местата за изгаряне на 
растителни отпадъци, като се 
осигурят с подръчни средства 
за гасене /съд с вода, лопати, 
мотики, тупалки  и др./;

- след изгаряне на отпадъци-
те, огнището да се загаси с вода 
или затрупа с пръст;

- да не се допускат деца да 

играят в близост до огъня, или 
с кибрит и др. запалителни 
средства;

- да не се изхвърлят неизга-
сени цигари в сухи треви, поле-
защитни пояси и треви; 

надеждно да се загасят угар-
ките и клечките от кибрит;

да не се допуска умишлено 
опожаряване на сухи треви;

да не се пали огън при вет-
ровито време;

в горите и местата за отдих 
да се пали огън само на обозна-
чените и пожарообезопасени 
места;

да не се оставя запален огън 
без наблюдение.

Огнеборците съветват:
ако забележите пожар, за-

пазете спокойствие и се поста-
райте да осигурите собствената 
си безопасност и тази на хората 
около вас;

своевременно уведомете 
службите за ПБЗН на тел.112, 

като кажете мястото на пожара, 
какво гори, има ли хора в опас-
ност, кой се обажда;

при обаждане от gsm-апа-
рат трябва да имате предвид, 
че в някои случаи се свърз-
вате с друга районна служба 
ПБЗН;

след като кажете откъде се 
обаждате, къде и какво гори, 
дежурният диспечер непремен-
но ще предаде съобщението на 
съответната служба, отговаря-
ща за посочения район;

при невъзможност да се 
обадите на службата за ПБЗН, 
свържете се с кметството на 
най-близкото населено място и 
предайте сигнала за пожара;

ако имате възможност и 
знаете как да действате може 
да пристъпите към гасене на 
пожара, но не правете компро-
мис със собствената си безо-
пасност.

РС ПБЗН Шабла

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: чл.1, ал.4 отпада в спорта „бадминтон“, в чл.6 
отпада „контрольор“.

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.

Явор Николов е новият 
шампион на България по блиц 
при юношите до 14 години. 
Младият шахматист на „Хар-
мония” Шабла завърши с 6 
точки от 7 възможни и за втора 
поредна година спечели злато-
то в най-бързата дисциплина. 
Решаваща за първото място на 
Явор се оказа победата му над 
основния конкурент Лъчезар 
Колев от „Асеневци” Велико 
Търново, който също събра 6 
точки, но остана със среброто, 
поради загубата в директния 
двубой. 

Държавните индивидуални 
първенства по класически, ус-
корен шах и блиц тази година 
се проведоха в Асеновград от 
31 март до 7 април. Явор, който 
е от Бургас, но повече от 2 го-
дини работи с Деян Димитров 
и се състезава за „Хармония”, 
бе амбициран да се представи 
добре и в трите турнира. Стар-
тира отлично на класическия, 
но някои пропуски срещу пре-
ки конкуренти му попречиха да 
заема по-предно място от пето-
то в крайното класиране. Бори 
се до последно за медал и на 
ускорения. Завърши с 5 точки, 
колкото и третият Александър 
Ташев от „Ан Пасан” София, но 
заради по-лошите си допълни-
телни показатели остана чет-

върти. На 7 април обаче, Явор 
изигра най-добрият си турнир 
и напълно заслужи титлата 
на блица. Припомняме, че той 
стана шампион в същата дис-
циплина и миналата година. 
Това е най-силното комплексно 
представяне на младия ни шах-
матист в Държавни първенства 
до момента. Той започна чудес-
но 2019-а с хубава игра и добър 
резултат в Открития шампи-
онат на България „Мемориал 
Георги Трингов”, а на 23 март за 
втора поредна година спечели 
детския турнир „Морски Тю-
ленчета” в с. Тюленово. 

Христо Жечев

На 10 април се проведе 55-то 
редовно заседание на Общин-
ския съвет в Шабла. На него 
присъстваха 8 от 11 общински 
съветници. Предварително 
обявеният дневен ред включ-
ваше 15 докладни записки за 
разглеждане.

Общинските съветници 
упълномощиха кмета на общи-
на Шабла да подпише Запис на 
заповед в полза на Оперативна 
програма (ОП) „Наука и обра-
зование за интелигентен рас-
теж“ в размер на 43  347 лв.за 
обезпечаване на 100% авонсово 
плащане  по проект „Заедно мо-
жем повече“. Кметът на Общи-
ната трябва да подпише Запис 
на заповед и в полза на Минис-
терството на труда и социална-
та политика в размер на 32 830 
лв. за обезпечаване на 100% от 
авансовото плащане по про-
ект „Заедно можем повече“ по 
„Развитие на човешките ресур-
си“ – „Социално-икономическа 
интеграция на уязвими групи“.

Тук кметът на община Ша-
бла обясни, че се касае за един 
от малкото проекти, които се 
финансират от две ОП. Ще се 
финансират дейности на групи, 
които се нуждаят от интегра-
ция. Реализацията на проекта 

ще бъде в детската градина, 
като се създадат клубове по 
интереси. Насърчаване на зае-
тостта на лица записани в Бю-
рото по труда, е част от предви-
деното по проекта.

Местните депутати приеха 
да се изменят Правилата за 
ползване на мерите, пасищата 
и ливадите на територията на 
Общината. Дадоха съгласие да 
бъдат предоставени общин-
ски мери, пасища и ливади в 
землищата на община Шабла, 
за индивидуално ползване на 
6 земеделски стопани. Приеха 
Годишен план за паша за 2019 
година, задължения на Об-
щината и на ползвателите за 
поддържането на общинските 
мери, пасища и ливади. След 
като влязат в сила, решенията 
ще бъдат публикувани в сайта 
на община Шабла, секция „Сел-
ско стопанство“.

На заседанието беше допъл-
нена и приетата Програма за 
управление и разпореждане с 
имотите общинска собственост 
за 2019 година. Дадоха съгласие 
да се обяви публично оповес-
тен търг с тайно наддаване за 
отдаване под наем на помеще-
ние от 13 кв.м. в Градския парк 
на Шабла, за кафе-аператив. 

Одобриха начална тръжна цена 
в размер на 32.50 лв.с вкл. ДДС 
на месец. Наем ще се дължи за 
месеците: от април до октом-
ври, вкл. Определиха срок на 
договора за наем до 1 ноември 
2022 година.

Три имота  в село Крапец, 
съответно от 1  663 кв.м., 919 
кв.м. и 627 кв.м. да бъдат про-
дадени на публичен търг с тай-
но наддаване гласуваха мест-
ните депутати. Става дума за 
имоти, за които има желаещи 
за закупуването им.

Съветниците приеха наред-
бата за отмяна и изменение 
на наредбата да поддържане и 
опазване на обществения ред 
и общественото имущество  на 
територията на община Шабла 
както следва:

- отменя разпоредбата на 
чл.7, т.2 от Наредба №1 за оси-
гуряване на обществения ред 
– насочена е към дивото към-
пингуване;

- изменя чл.67, т.4 от раздел 
IX „Контрол и наказания“.

Кметът на община Шабла, 
Мариян Жечев обясни, че са 
приети на първо четене про-
мени в Закона за устройство на 
Черноморското крайбрежие, 
относно забраните и съответ-

ните глоби за къмпингуване 
върху дюните. Очакват се про-
мени в Закона за туризма, за да 
се регламентира дивото към-
пингуване, като вид туризъм.

Отчетът за изпълнение-
то на Програмата за опазване 
на околната среда на община 
Шабла, в т.ч и на Общинската 
програма за управление на от-
падъците като неразделна част 
от нея за 2018 година също бяха 
приети.

На заседанието беше приет 
Отчетът за дейността на Мест-
ната комисия  за борба срещу 
противообществените прояви 
на малолетните и непълнолет-
ните в община Шабла през 2018 
година. Кметът Жечев обясни, 
че комисията работи добре с 
Центъра за обществена подкре-
па, като специалистите от там се 
заемат с провинилите се лица.

Последната разгледана до-
кладна записка се отнасяше до 
приемането на информация за 
изпълнените дейности и пости-
гане на критериите за оценка на 
изпълнението на Общинската 
стратегия за подкрепа за лич-
ностно развитие на децата и 
учениците (2017 – 2018 година) 
в община Шабла.

Изгрев

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

На 13 април 2019 година, 
събота, се проведе втората част 
от почистването на плажната 
ивица и дюните между Дуран-
кулашкото езеро и морето. Ак-
цията започна от морския бряг, 
северно от с. Крапец и продъл-
жи още на север, до мястото, 
където през м. март завърши 
първата част от нея. 

Въпреки лошото време и 
отдалечеността, около 25 до-
броволци от Шумен, Варна, До-

брич, Каварна, Шабла и Крапец 
се включиха в инициативата за 
почистване на морския бряг.

Почистена беше около 3,5 
км. територия. Събрани бяха 85 
чувала с отпадъци. Предстои 
извозването им до депо от Об-
щинско предприятие БКСТРО.

Сред шеги и добро настро-

ение неусетно минаха 2 часа, 
в които плажът се нареди сред 
най-чистите по българското 
Черноморие.

Благодарим Ви, мили хора, 
че отделихте от времето си, за 
да помогнем заедно на приро-
дата! 

Изгрев

ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛАЖА НА КРАПЕЦ 

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ПРОЛЕТНО – ЛЕТНИЯ СЕЗОН

ЯВОР НИКОЛОВ 
ОТНОВО ШАМПИОН 
НА БЪЛГАРИЯ ПО БЛИЦ


