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Брой 2 (653)

Мисъл на броя

„Ако искате да имате това, което никога не сте имали, ще трябва да правите онова, което никога не сте
правили.“

БАБИНДЕН В РЕСТОРАНТ

ПРИКЛЮЧИ ОБНОВЯВАНЕТО НА ПОЛИКЛИНИКАТА

на 21 януари 2018 година
с дисководещ и томбола
от 12.00 до 17.00 часа (на обяд);
от 19.00 часа (вечер).
Вариант №1 – 12.00 лв.
Вариант №2 – 15.00 лв.
Вариант №3 – 18.00 лв.

Коко Шанел

„ДИВАТА ПАТИЦА“ - СЕЛО ЕЗЕРЕЦ

Телефон за резервации: 0896 788 537
Заповядайте да се позабавлявате при нас, защото
„Всеки ден не е Бабинден“

Преди ремонта

След обновяването

В края на месец септември, миналата година, започнаха строително-монтажните
работи във връзка с проект
„Повишаване на енергийната
ефективност в Поликлиника
гр.Шабла, община Шабла“, финансиран от Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/.
Проектът включваше извършването на следните мерки за
енергийна ефективност: топлоизолация на външните стени;

топлоизолация на покрива;
подмяна на дограма и подмяна
на осветление.
След проведена процедура за избор на изпълнител на
дейностите по СМР, бе избран
„ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД гр.
София. Строителният надзор върху обекта извършваше
„ЖИЛФОНД ИНВЕСТ“ ЕООД
гр. Добрич, а авторският надзор бе поверен на „ПРОЕКТАНТСКО БЮРО А4“ ООД гр.

София.
Строително-монтажните
работи по проекта бяха извършени в предвидения срок от 70
календарни дни.
Проектът
бе
успешно
приключен, като стойността
на извършените разходи , за
които бе заявено финансово
подпомагане, са в размер на
205 868,93 лв. с ДДС, представляващи 85 % безвъзмездна
финансова помощ от НДЕФ и

15 % съфинансиране от страна
на община Шабла.
Обновената Поликлиника
в града ни има не само естетически вид, но и осигурява
нормални условия на работещите в нея звена – Центъра
за социална рехабилитация и
интеграция, Спешна помощ,
зъболекарските и кабинетите
на личните лекари, здравния
медиатор.
Изгрев

ЗАПОЧНА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО
НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Българското председателство на Съвета на ЕС и Министерството на образованието и
науката поставят младите хора
в центъра на дебата за бъдещето на Европа, тъй като те са носители на новото и иновативното. От тях зависи бъдещата
конкурентоспособност на нашите икономики. Те ще живеят
в обновения Европейски съюз.
Целта на дебата ще бъде запазване нивото на европейските инвестиции в образование
и научни изследвания, включително във връзка с осигуряване на достъп до обучение и
развитие на умения във всяка
възраст, стимулиране на цифровите, предприемаческите и

креативните умения, осигуряване на адекватна инфраструктура за образование, обучение
и научни изследвания.
Ключов приоритет на Българското председателство ще
бъде продължаване работата
по пакета на Европейската комисия за „Модернизиране на
образованието – инициатива за
младежта“ и напредък по Новата програма за умения на Европа. Ще се постави акцент на
междинния преглед на Програмата „Еразъм +“ и улесняване
на политическите дискусии за
нейното бъдеще в контекста на
предстоящото предложение на
Европейската комисия за новата финансова рамка.
Българското председателство ще работи за постигането
на общо съгласие в рамките
на Комитета по образование
към Съвета по предложението за Препоръка на Съвета за
насърчаването на социалното
приобщаване и на споделените ценности чрез формално

ПРЕГЛЕДИ

ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ
кардиолог
24 януари (сряда), 13:00 часа - Шабла

и неформално образование и
обучение и по предложението
за Препоръка за изменение на
Препоръката на Европейския
парламент и на Съвета от 18
декември 2006 г. за ключовите
компетентности за учене през
целия живот.
Във връзка с инициативата за създаване на Европейско
пространство на образование
до 2025 г., начертана в съобщението на Комисията „Укрепване
на европейската идентичност
чрез образование и култура“,
ще се работи с всички заинтересовани страни за съставяне
на план за действие за цифрово образование, развитието на
цифровите умения и цифровата грамотност. По темата ще се
проведе конференция през април 2018 г. в гр. София.
В сектор „Научни изследвания и иновации“ Българското
председателство ще предложи заключения на Съвета за
ускоряване на трансфера на
знания, включително разши-

рен достъп до научноизследователски резултати от страна
на индустрията и обществата
в целия ЕС. България ще работи за приемане на Заключения
на Съвета за продължаване на
изпълнението на проекта Международен
експериментален
термоядрен реактор – ITER.
Освен това ще се предложат и
заключения за пътната карта за
управлението и финансирането
на Европейския облак за отворена наука. Усилията ще бъдат
насочени за удължаване срока
на Регламента за програма „Евратом“ за научни изследвания
и обучения на Европейската
общност за атомна енергия
(2019-2020 г.) в допълнение към
Рамковата програма за научни
изследвания и иновации „Хоризонт“ 2020 до 31 декември
2020 г. Ще се стартира работата
по предложението за Регламент
за рамката за сътрудничество
във високопроизводителните
изчисления (EuroHPC).
МОН

Продавам Фолксваген Поло, 1994 година,
бензин-газ сервизиран. Цена 570 лв.
Телефон: 0888 197 638

ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР
“СЕМИРАДА”, С.ЕЗЕРЕЦ
Разполага с магазин където ще намерите разнообразие
от саксийни цветя за вашият специален случай или за
вашата колекция- освен сезонните цветя - циклама, зюмбюл, амаралилис, карамфил предлагаме също селекция
от стайни растения- орхидеи, калатея нолина папрат,
аспарагус, кралско мушкато, дифенбахия, дипладения и др.
При нас може да намерите и малки подаръщи за Ваши любими, приятели, като- свещници, вази, ароматни свещи.
Центърът се намира – от входа на селото, , по улицата вдясно
от гробищата, до първата отбивка вляво.
Работно време: - понеделник- събота – 9 ч до 18 ч
Почивен ден – неделя

Телефон за контакти- 0887 53 27 19 , Атанаска Букорова
ОБЩИНА ШАБЛА
ОРГАНИЗИРА

ПЕТИ

ТУРНИР ПО ПРЕФА
И БРИДЖ

ОТ 15 ДО 21 ЯНУАРИ 2018 година от
14.00 -17.00 ч.
в спортен комплекс „Шабла”
За информация и записване на
тел: 0878 233 154 Живко Янев

В сградата на „Бивша поликлиника“ етаж 2

д-р Бонев организира безплатни
стоматологични прегледи
всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и
от 13.00 до 18.00 часа

Телефон за връзка: 0888 803 206
КУПУВАМ

къща в Шабла.

Телефон: 0885 11 70 51
ПРИЗИВ ЗА ДАРЕНИЕ

С настоящия призив се обръщаме към всички
християни, които желаят да дарят средства
за изграждането на храм „Св.вмчк Георги
Победоносец” с.Тюленово.
БАНКОВА СМЕТКА:
BIC-STSABGSF
I BAN-BG74STSA93000024564008
Банка ДСК клон Шабла
Храм „Св.вмчк Георги Победоносец”
От Настоятелството
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ИЗКУПУВАМЕ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ОБЩИНИТЕ

Шабла, Каварна, Балчик и Г.Тошево.

Консултация и подготовка на документи.
Телефон: 0579 7 70 11, 0885 838 354

САЛОН ЗА КРАСОТА ГР. ШАБЛА
предлага на Вашето внимание козметични услуги, терапии,
почистване на вежди, епилация, микродермабразио и др.
Плаващо работно време със записване на

0897 488 384

ПРОДАВАМ

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

АКАЦИЯ – 75 лв. трупчета, 80 лв. цепеници
ГЛЕДИЧ, ЯСЕН И МЕШЕ – 85 лв.трупчета и 90 лв. цепеници
Осигурен транспорт в рамките на гр. Шабла

телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

ОБЩИНАТА

БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС
ЗАПОЧВА С ВАЖЕН ПРОЕКТ В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) подписа заем в
размер на 100 млн. евро с българското предприятие за селскостопански и лекарствени продукти „Биовет“ за финансиране
с цел повишаване на нивата на
производство и научноизследователска и развойна дейност в
областта на здравеопазването на
животните. Заемът се гарантира
от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ),
който е централен стълб на

Плана за инвестиции за Европа (плана „Юнкер“). В резултат
на това финансиране ще бъдат
създадени 210 работни места в
селските райони на България.
Споразумението бе подписано
от министъра на земеделието,
храните и горите Румен Порожанов, заместник-председателя
на Европейската комисия Юрки
Катайнен, вицепрезидента на
Европейската инвестиционна
банка Андрю Макдауъл и Кирил Домусчиев, главен изпъл-

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

ПоКАНА
за отчетно събрание на Общинска браншова
пчеларска организация „Шабла” – гр. Шабла

Ул. „Чипровска“ №10

Управителният съвет на Общинска браншова пчеларска организация „Шабла” – гр. Шабла, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ
и чл.11 от Устава свиква на 16.02.2018 г. в 17.00 часа в пенсионерския клуб на гр. Шабла, отчетно събрание при следния

АКАЦИЯ ЦЕПЕНИЦИ – 80 лв. за кубик
ГЛЕДИЧ, МЕШЕ, ЯСЕН:
Трупчета – 85 лв. за кубик цепеници – 90 лв. за кубик
Осигурен безплатен транспорт за гр. Шабла

телефон за контакт: 0888/ 94-35-26

Продавам дворно място,
1 дка в град Шабла.
Цена по споразумение.

телефон: 0887 704 255, митева

ПРОДАВАМ

Мерцедес С 250, 113 коня.
Цена 3 000 лв. и по договорка.
телефон: 0885 890 691

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
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
изправно 4 тонно ремарке. Цена 3 500 лв.
телефон: 05743 44 69
оБЯВА

Чистене и подмазване на комини,
подмяна на керемиди.
ТЕЛЕфОН: 0888 42 79 11
ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 17 януари 2018 година
се навършва
1 година
от смъртта на

АлЕКсИ ЙоРДАНоВ АмЕРоВ
починал на 67 години

Добите хора нивга не умират,
не се превръщат в пепел или дим.
Те винаги оставят светла диря и
честен път, по който да вървим.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчетен доклад за дейността на УС.
2. Отчет за дейността на КС.
3. Гласуване на решението на УС за включване на ОБПО „ШАБЛА” – гр. Шабла в Областен пчеларски съюз.
4. Избор на членове за учредяване на Областния пчеларски
съюз.
5. Текущи.
При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно.

Продавам домашно вино
мерло, мускат, шардоне.
Цена 5лв. за литър.

нителен директор на „Хювефарма“, чието дъщерно дружество е
„Биовет“. На церемонията присъстваха председателят на Европейската комисия Жан-Клод
Юнкер и министър-председателят на България Бойко Борисов.
„Радвам се, че българското председателство на Съвета
на ЕС започва с такава важна
новина за земеделския сектор.
Финансирането на проекта олицетворява доверието, което има
Европейската инвестиционна

банка към българското правителство и българския бизнес.
Възможността да бъде реализиран такъв изключително важен и ефективен проект във
ветеринарната сфера и здравеопазването на животните е показателен за развитието и перспективата пред българското
земеделие. Гордост е, че проектът на „Биовет“, инвестиция от
подобен характер е част от плана „Юнкер“, заяви Порожанов.
МЗХ

ПРОЧЕТОХМЕ ЗА ВАС:

КАКВО ДА ПРАВИМ, КОГАТО ЗАЛЕЕМ ТЕХНИКАТА
В забързаното ежедневие непрекъснато сме с устройствата
си, независимо какво правим.
Държим храни и най-вече
течности до тях, което понякога
води до разсипването и разливането им.
Възможна е сериозна повреда
на техниката, колкото и да е съвършена, дори и да става дума за
няколко капки вода.
Технологичен влогър дава
няколко съвета как да действаме
в такива екстремни ситуации:
Първата и най-важна стъпка,
когато намокрим някаква техника е да я изключим. Да спрем всякакъв приток на електричество
към нея, след което да я разглобим. За да продължи да работи
устройството, водата, попаднала
в него, трябва да се изпари.

Затова следващата стъпка е
излагането на въпросната техника на топлина и въздушен поток
едновременно. Трябва да сме
внимателни, защото високата
температура може много бързо
да съкрати живота на техниката.
Директната слънчева светлина също е вредна в тези ситуации, особено ако се отнася до
LCD екраните.
Има случаи, в които може да
залеем устройствата си с други
течности като кола, бира, кафе
и т.н.
Горепосоченият метод в подобен случай няма да е достатъчен,
за да спасим техниката, затова
изчакайте поне 24 часа преди да
включите отново устройството и
не забравяйте дръжте напитките
си далеч от техниката.

телефон: 0878 167 260

Продавам домашна ракия – гроздова и сливова.
Цена 8 лв. за литър,
телефон: 0878 167 260

ПРОДАВАМ МАРКУЧИ ф90 ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ,
дължина 500м. плюс кранове, тетки, муфи и колена.
Цена – по договаряне.

телефон: 0878 167 260
ПРОДАВАМ

мулч – 120 кг. Цена 5лв. за кг.

Телефон: 0878 167 260

ПРОДАВАМ „ПАУЛОВНИЯ“
2 лв. за брой.

телефон: 0878 167 260

НАЕМАМ ЗЕМЯ

в община Шабла, с договор. Рента – 90 лв./дка
телефон за контакт: 0888/ 85-29-54

ЗП МИЛЕН РАЙЧЕВ
НАЕМА И КУПУВА
земеделска земя в района,

на най-добра цена.

телефон за контакти: 0895 60 75 50
ТЕНИС КЛУБ „ШАБЛА“ ГРАД ШАБЛА

свиква общо редовно събрание на Клуба, което ще се проведе
на 9 февруари 2018 година (петък) в Спортен комплекс-Шабла при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет за дейността на Клуба за 2017 година.
2.Отчет за изпълнението на бюджета.
3.Приемане на бюджета за 2018 година.
4.Приемане на годишна програма за участието на състезателите от Клуба в турнири.
5.Други.
Георги Тритаков
Председател на Управителния съвет

ОБРЪЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

На 15.01.2018 г. от 14.15 ч.
в сградата на Комисията за
енергийно и водно регулиране
(КЕВР) ще се проведе обществено обсъждане на проект на
решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване
и канализация Добрич“ АД и
за утвърждаване и одобряване
цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД.
Бизнес планът е входиран
в КЕВР още през 2016 година,
след като е бил разгледан от
Асоциацията по ВиК и предложен на вниманието на всички
общини от област Добрич. На
два пъти – през 2016 г. и през
2017 г., е претърпял леки корекции.
В него е заложено през 2016
г. и 2017 г. цената на водата, предоставяна от „ВиК Добрич” АД,
да е намалена с минимум 2 стотинки, но това не е направено.
Заложената прогноза за 2018 г. е
увеличение с 4 стотинки за куб.
м, като е предложено плавно
увеличение на цената до 2021
г. Предлаганото увеличение за
2018 г. с 4 ст./ куб. м като процент е 1,6 и е в пъти по-малко в
сравнение с ръста на цените на
другите водоснабдителни дружества в страната (от 5,76 до
20%).
Важно е да се знае, че цената
на водата в област Добрич вече
не е най-високата за страната.
За първи път от години насам
дружеството отчита положителни финансови резултати.
При назначаването на новото ръководство на „ВиК Добрич” АД през август 2017 г., то
завари дружеството с 32 мили-

она лева задължения. За последните четири месеца, в резултат
на работата на новото ръководство, вече са решени част от натрупваните с десетилетия проблеми. За първи път от много
години насам, за деветмесечието на 2017 г. дружеството отчете счетоводна печалба в размер
на над 170 000 лева, при над 750
000 лева загуби за същия период
на предходната година. Резултатите към края 2017 г. все още се
обобщават, но очакванията са,
че за първи път от много години
„ВиК Добрич” АД приключва с
положителен финансов резултат, макар и в минимални размери.
Активно се работи за редуциране на задълженията.
Подписани са споразумения
с
електроразпределителните
дружества и с банките, които се
изпълняват коректно, като целта е задълженията поетапно да
се ликвидират.
Ръководството на „ВиК Добрич” АД се опасява, че лица,
които с години са водили дружеството към декапитализация
и са допринесли за натрупаните
десетки милиони задължения,
спекулират с икономическите
притеснения на жителите на
област Добрич. Притеснени от
положителните тенденции в
работата на дружеството, правят отчаяни опити отново да се
върнат в управлението на дружеството, за да продължат да го
съсипват.
Инж. Тодор Гикински,
Изпълнителен директор
на „ВиК Добрич” АД
13.01.2018 г.
Гр. Добрич

КУЛТУРА

95 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАЙЛО ПЕТРОВ
Ивайло Петров (истинско
име Продан Петров Кючуков)
е сред най-значителните български писатели, роден на 19
януари 1923 г. в село Бдинци,
област Добрич. Завършва гимназия в Добрич през 1942 г.
След това е изпратен да служи
в териториите под българска
окупация в Сърбия в Нишка
Баня. Там на 28 август 1944 г.
цялото свързочно поделение, в
което той служи, е арестувано
от дотогавашните ни германски съюзници. Това става след
промяната на ориентацията на
България във войната, като няколко дни по-късно всички са
освободени. На 9 септември се
прибира в Шумен, но след няколко месеца е мобилизиран от
новите ОФ власти и е изпратен
на фронта срещу германците в
Унгария, където на два пъти се
разминава на косъм от смъртта. Както споделя писателят,
може би под влияние от тези
спомени е написал „Преди да
се родя и след това“, което после излиза от печат под друго
име: „Преди да се родя и след
смъртта ми“. През 1947 – 1949 г.
е учил няколко семестъра право в Софийския университет.

Учил е и графика в Художествената академия при Александър
Бешков. Работил е в списание
„Пламък“ и вестник „Литературен фронт“.
Творчество
Първият му сборник е „Кръщение“ (1953 г.), а с повестта
„Нонкина любов“, която излиза
на следващата година, Ивайло
Петров става изключително
популярен. През 1949 г. е редактор в Радио София. Постъпва
на работа в издателство „Български писател“ през 1953 г. и
оттогава се посвещава професионално на попрището си на
писател и редактор.
Автор е на повече от 20 книги, повечето от които преиздавани многократно в България и
чужбина: „Мъртво вълнение“,
„Преди да се родя и след смъртта ми“, „Объркани записки“,
„Баронови“, „Циганска рапсодия“ и др.
Творбите му са преведени
на белоруски, китайски, монголски, немски, руски, японски,
румънски, френски, полски,
словенски и др.
През 1994 г. е удостоен със
званието Почетен гражданин
на град Добрич.[1]

17 ЯНУАРИ – АНТОНОВДЕН
18 ЯНУАРИ - АТАНАСОВДЕН

Антоновден се празнува за
предпазване от болести. На
този ден жените не предат, не
плетат, не варят боб и леща,за
да не разсърдят чумата, шарката и „синята пъпка“. Специално омесени за празника
содени питки, намазани с
петмез, се раздават на близки
и съседи за здраве, а една се
оставя на тавана „за белята, за
лелята“, т.е. за чумата. Затова
и Антоновден е известен още
като Лелинден.
В нар. представи двамата
братя близнаци Андон и Атанас са ковачи, които първи изобретяват ковашките клещи.
Атанасовден е християнски
и народен празник, на който
се почита паметта на Свети
Атанасий Велики. Българската православна църква го отбелязва на 18 януари.
В народните вярвания Свети Атанас е представен като
властелин на снеговете и ледо-

вете. Счита се, че от този ден
нататък зимата започва да си
отива. Облечен с копринена
риза, той отива в планината
на своя бял кон и се провиква:
„Иди си, зимо, идвай, лято!“
Затова и празникът е известен
като „Среди зима“.
Атанасовден, както и Антоновден, се почита като патронен празник на ковачи,
железари, ножари и налбанти,
а заедно с това и като празник
за умилостивяване на чумата,
шарката и синята пъпка (антракс). За умилостивяване на
шарките се пекат питки, които
се надупчват с вилица, за да не
се „надупчат“ децата от шарка. Жените спазват същите забрани, които характеризират
Антоновден. В някои райони
на страната моми и ергени
излизат на поляните, връзват
люлки, пеят, играят хора.
По материали
от Интернет

През 2000 г. е удостоен с орден „Стара планина“ първа степен.[2]
Удостоен посмъртно със
званието Почетен гражданин
на Балчик на 24 май 2011 г.[3]
През 2008 г. издателство
„Литературен форум“, съвместно с фондация „Бъдеще
за България“ учредява Национална литературна награда
„Ивайло Петров“. Неин пръв
носител става писателят Георги Мишев за романа „Патриархат“. В наградата, освен парична сума, влиза и издаването на
романа. По повод 85-годишнината от рождението на Ивайло Петров издателството му
посвещава специален брой
на вестник „Литературен форум“, организира изложба в
СГХГ галерия от картини на
писателя и издава том с негови автобиографични текстове
и спомени за него, онасловен
„Преди и след“. Изложбата, заедно с премиерата на „Преди и
след“ и наградения роман същата година гостува в Добрич
и Балчик.
Библиография
1956 – „Нонкината любов“,
повест;

1961 – „Мъртво вълнение“,
роман;
1968 – „Преди да се родя и
след това“, повест (дописана:
„Преди да се родя и след смъртта ми“;
1971 – „Объркани записки“,
новели; Български писател
1973 – „Лъжливи хора“, повести; изд-во на Отечествения
фронт
1978 – „Есенни разкази“.
Български писател
1981 – „Три срещи“, разкази.
Профиздат
1982 – „Хайка за вълци“, роман – първа част. Български
писател
1987 – „Хайка за вълци“, роман. Профиздат (пълен вариант)
1983 – „Избрани произведения“ в 2 тома; Български писател
1989 – „Цветът на мечтите“,
разкази; Факел
1989 – „Объркани записки.
Втора книга“, Български писател
1991 – „Присъда смърт“, роман;
1997 – „Баронови“, роман.
Крида Арт.
Българска история

През 2017 година
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ГОДИНА

Прекрасна си, защото си ми нова!
(но старата и тя ми бе добра...)
Надеждите проправят път отново
и с нови сили хукват към света да срещат хора, и да ги прегръщат,
да виждат смисъл, в тях да го създават,
да тръгват, да се лутат, да се връщат,
да помнят, да обичат, да забравят една безкрайна пъстра въртележка,
в която се въртим, със теб, година...
А ти - простила всичките ни грешки,
повтаряш кротко: „и това ще мине... „
Ще минат и ще се забравят
тъгите ни по нещичко изтлели...
Щастливи, и усмихнати, и здрави,
към теб вървим - по-истински и смели...
И знаеш ли... дори и ний сме нови.
блещукащи и някак по-добри...
Надеждите проправят път отново,
и винаги така ще е... нали?
Годините ще си препускат лудо вълнуващи, човешки и красиви.
И всяка, до последната, е чудо!
Дошла със дар - да сме щастливи.
Мира Дойчинова
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА
ОБЩИНА ВАРНА
ЦПЛР - ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС, ГРАД ВАРНА
СДРУЖЕНИЕ “ЛИТЕРАТУРНО ОБЩЕСТВО” – ВАРНА

СТАТУТ

НА ДВАДЕСЕТ И
ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
“ЛЮБОВТА В НАС“

ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО И
ВИЗУАЛНИ КОМПЮТЪРНИ ИЗКУСТВА
ВАРНА, 2018 Г.

На 1 май се отбелязаха 50 години ГКПП-Дуранкулак

РЕГЛАМЕНТ ЗА РАЗДЕЛ ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО:
ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Ученици от цялата страна от І-ви до ХІІ-ти
клас от училищата, извънучилищните звена, читалища, клубове, школи и др. както и българските деца, живеещи в чужбина.
Конкурсът е индивидуален.

Иван Николов от
Шабла.

РЕГЛАМЕНТ ЗА РАЗДЕЛ ВИЗУАЛНИ КОМПЮТЪРНИ ИЗКУСТВА
ПОДРАЗДЕЛ КОМПЮТЪРНА РИСУНКА:
ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Ученици от цялата страна от І-ви до VІІ-ми
клас от училищата, извънучилищните звена, читалища, клубове, школи и др., както и българските деца, живеещи в чужбина.
Конкурсът е индивидуален.
ПОДРАЗДЕЛ КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ:
ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Ученици от цялата страна от VІIІ-ми до
ХІІ-ти клас от училищата, извънучилищните звена, читалища,
клубове, школи и др., както и българските деца, живеещи в
чужбина. Конкурсът е индивидуален.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ:
1. Всеки участник ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се регистрира в електронна
форма, която можете да бъде намерена на сайта на ЦПЛР - Общински детски комплекс, гр. Варна http://www.odk-varna.com.
След регистрацията ще получите автоматична обратна информация (потърсете и в папка Спам).
2. Презентациите се изработват в програма по избор.
3. Минимален брой слайдове – 10
4. Да се избягва употребата на фотоси от интернет. Поощрява
се използване на авторски снимки и рисунки.
5. Тексът в презентацията да е авторски.
6. Да бъдат изпратени на e-mail odk.picture@gmail.com като
прикачен файл, като в името на файла трябва да фигурират
име и фамилия на участника, клас и населено място.
Презентации, които не отговарят на условията по статута не се
допускат до журиране.

От съпруга Марга, дъщеря,
син, внуци и правнуци.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:
Творбите за участие в конкурса се приемат до 22 януари 2018 г.
на следните електронни адреси:
ЗА ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ: odk.literature@gmail.com
ЗА КОМПЮТЪРНИ РИСУНКИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ:
odk.picture@gmail.com

ЧЕСТИТ
ПРАЗНИК!
Честит 80 годишен юбилей на

Корицата на книгата с приказки, чийто автори са учениците
от IV „б“ клас при СУ „Асен Златаров“, гр. Шабла, с класен ръководител Галя Александрова

Бъди горд с годините си,
с твоя важен юбилей,
това, което си извървял,
тепърва ние ще извървим!

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ НА
ВЕСТНИК „ИЗГРЕВ“
съобщаваме Ви, че освен в редакцията
на вестника, в стая 324 на общинска
администрация - Шабла, можете да подавате
вашите обяви и съобщения и в стая 106.

Кметът на община Шабла Мариян Жечев открива юбилейното
издание

Телефони за връзка:
За раздел „Литературно творчество“ – 0878126046, Магдалена
Маркова
За раздел „ Визуални компютърни изкуства“ – 0878126041, Никола Райков
Всеки автор може да участва и в двата раздела.
Протоколите от заседанията на оценителните комисии ще бъдат публикувани в сайта на Общински детски комплекс www.
odk-varna.com до 09.02.2018 г.
Връчването на наградите ще се състои на 17 февруари 2018 г.
в град Варна.
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Цвета Галунова:

„КОЙТО Е ДОШЪЛ ВЕДНЪЖ…ВИНАГИ СЕ ВРЪЩА ОБРАТНО“

На 21 декември, м.г в Художествената галерия на НЧ „Зора
1894“ се проведе церемония по връчване на наградите „Спортист на годината 2017“ на община Шабла. Единствената
дама в челната петица бе Цвета Галунова - състезател на
СКШ “Хармония“ град Шабла с треньор Деян Димитров. Ето
какво разказа тя за Вас, нашите читатели:
Изгрев – Честито Цвети! Ти
зае второ място в класацията
„Спортист на годината 2017“
на община Шабла. Щастлива
ли си, че оцениха твоя труд?
Цвета Галунова – Да, щастлива съм, този успех ме кара да
се стремя към по-високи цели!
Благодарна съм на Община
Шабла и нейното ръководство
за това, че оцениха моя труд и
ме поканиха на тази прекрасна
церемония, в която се уважиха усилията на всички водещи
спортисти през изминалата година.
Изгрев – На такива празници обикновено се прави
равносметка. Каква е твоята
за изминалата година?
Цв.Г – 2017 година бе изключително плодотворна за
мен, както в личен, така и в
професионален план. Не мога
да кажа, че беше най-успешната, но беше успешна. Бях изправена пред много трудности
както зад шахматната дъска,
така и отвъд нея. Вярвам обаче, че успях да трансформирам
перипетите в уроци и занапред
ще бъда по-мъдра и по-смела
както в шаха, така и в живота.
Изгрев – Ти си била на
много такива церемонии.
Как видя организацията на

„Спортист на годината 2017“?
Цв. Г – Смятам, че се постави едно добро начало и тези церемонии ще станат традиционни. Имаше почерпка, концерт,
вечерта си импровизирахме
и малък банкет, беше весело.
Единствената ми забележка е
към залата, имаше повече зрители и гости, отколкото места,
а е в интерес на всички събитието да стане по-масово и да се
радваме на голям интерес. Сигурна съм, че догодина ще бъде
още по-хубаво!
Изгрев – Като човек, който не е от Шабла, как виждаш развитието на твоя
спорт-шахмата и като цяло на
спорта в Шабла?
Цв.Г – Тук е моментът да отбележа, че Шабла има късмета
да е родно място на една изявена фигура в българския шахмат
– Деян Димитров. От години
той ръководи шахматната дейност в Общината, има завидни
успехи като състезател и организира едни от най-хубавите
турнири в годината. Всеки,
който е дошъл веднъж и е бил
запленен от прекрасните скали на Тюленово и просторните
плажове край Шабла, винаги
се връща обратно. Природните
богатства на Община Шабла са

Световният шампион по бокс Мариян Момчев от Шабла връчва
отличието на Цвети Галунова
несметни и аз съм щастлива, че
играя за този прекрасен черноморски град!
Виждам, че другите спортове също жънат големи успехи,
Шабла е „произвела“ световни,
балкански и европейски шампиони, мисля, че този факт е
достатъчно красноречив за развитието на спорта в Общината.
Изгрев – Какво си пожелаваш за 2018 година?
Цв.Г – Пожелавам си
най-вече здраве, за мен и хората, които обичам, защото здравето стои в основата на всички
успехи. За съжаление често го

оценяваме, когато то започне
да ни напуска. В този смисъл
желая на себе си и всички хора
да ценят това, което имат, и да
не мислят толкова за това, което нямат. Мъдрите хора казват,
че трябва да сме щастливи с
това, което имаме, защото, макар и различно за различните
хора, ние винаги имаме точно
това, от което се нуждаем.
Специално на жителите на
Община Шабла желая благоденствие, а на ръководството й
-още много успехи!
Разговаря
Йорданка Радушева

СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно M3 УРИ 8121К-8922/22.12.2017 г.
е обявен конкурс за назначаване на държавна служба в Регионална дирекция „Гранична полиция” -- Бургас при Главна
дирекция „Гранична полиция” МВР на младши изпълнителски
длъжности , за които се изисква задължителна
първоначална професионална подготовка:
БАЗА „ГРАНИЧНИ ПОЛИЦЕЙСКИ КОРАБИ” - СОЗОПОЛ
03 ГРУПА „ГРАНИЧНИ ПОЛИЦЕЙСКИ КОРАБИ” - ВАРНА ГРАНИЧНИ ПОЛИЦЕЙСКИ КОРАБИ до 100 БРТ
полицай - старши полицай (радиооператор) -1 (една) вакантна
длъжност;
- полицай - старши полицай (PTC) - 2 (две) вакантни длъжности;
полицай - старши полицай (моторист) - 1 (една) вакантна
длъжност;
ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - КАВАРНА
ГРУПА „ОХРАНА МА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА” полицай
- старши полицай (водач на служебно куче) - 1 (една) вакантна
длъжност; полицай - старши полицай -1 (една) вакантна длъжност;
ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ БАЛЧИК
полицай - старши полицай - 2 (две) вакантни длъжности;
ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - ЦАРЕВО
ГРУПА „ОХРАНА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА”
- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 1
(една) вакантна длъжност (на основание чл. 5, ал. 5 от Наредба
№
8121з-344/25.07.2014 г., определям за кандидати, служители на
МВР по чл. 142, ал. 7, пи 2 и m3 от ЗМВР
Документи на кандидатите за участие в конкурса ще се приемат до 16.30 часа на 23.01.2018 г. в сектор “Човешки ресурси”
на РДГП Бургас и ГПУ Варна. www.dhr.mvr.bg

ДЕКЛАРАЦИИТЕ С БАРКОД САМИ
СМЯТАТ ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК

БЪЛГАРИЯ ДАДЕ НА СВЕТА КИСЕЛОТО МЛЯКО

След всички усилия на южната ни съседка за патентоването на гръцкия йогурт пред
Европа, Би Би Си създаде репортаж за българското кисело
мляко. В България киселото
мляко е навсякъде. То е основна съставка на традиционни
български ястия като таратора
и салатата Снежанка. Хората
пият любимия си айран по улицата и заливат пържените си
тиквички с кисело мляко, така
започва репортажът на Би Би
Си за любимия български продукт.
„Киселото мляко има богата
история в тази страна. Българите твърдят, че то е открито преди 4000 години по тези
земи, кръстосвани от номадски
племена“, започва историята
авторът Мадхеи Рамани. В обширния репортаж се разказва
за историята на киселото мляко и неволното му създаване от
номадските племена. Те носели
прясното мляко в кожени мехове. Като в тях се развивали
бактерии, които причинявали
и ферментацията на млякото.
Вероятно киселото мляко е открито по този начин на различни места и по различно време, и
още по-вероятно – за пръв път
в Близкия Изток и Централна
Азия. „Независимо къде е открито, България играе важна
роля за налагането на киселото
мляко на Запад и превръщането му в популярния и широко
разпространен продукт, който
е днес“, споделят Рамани.
България е изиграла ключова

роля за въвеждането на йогурта
в менюто на западните страни и
превръщането му в популярния
продукт, който днес познаваме,
добавя авторът. Той припомня, че през 1904 г. българският
професор Стамен Григоров занесъл домашно приготвено кисело мляко от трънския край в
лабораториите на Женевския
медицински университет и така
идентифицирал
бактерията,
отговорна за ферментацията
на млякото. Тази бактерия станала известен като lactobacillus
bulgaricus – в знак на признание
към България, завинаги свързвайки българската нация с производството на кисело мляко.
По-късно в свое изследване руският учен Иля Мечников свързал дълголетието на българите в
Родопите с всекидневната консумация на кисело мляко. Тезата, че този продукт удължава
живота, довела до бурен интерес към продукта във Франция,
Швейцария, Германия, Великобритания и Испания, допълва
Рамани. В чест на откритието
му, в трънското село Студен из-
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вор, където Григоров е роден, се
намира единственият музей на
киселото мляко в света.
Когато днес говорим за кисело мляко, се сещаме за турско,
гръцко и дори исландско кисело мляко. Но през 20-те и 30-те,
под светлината на прожекторите е българското кисело мляко,
се посочва в материала.
В репортажа става въпрос
и за сериозната промяна на
продукта, от традиционната
рецепта до големите млечни
фабрики.
„Традиционното
кисело
мляко се прави от различни видове мляко – като козе и овче,
в зависимост от региона и сезона. Днес ние свързваме киселото мляко с краве мляко, което е
резултат от индустриализирането на продукта”, казва доцент
в Пловдивския университет
Елица Стоилова.
В България, въпреки че много хора продължават традицията за правене kiseloна кисело
мляко вкъщи, млекопреработвателната индустрия е национализирана през 1949 г., което

довежда до по-нататъшни промени. Киселото мляко става националният продукт, който отличава България от останалите
страни от Съветския съюз. До
ден днешен българската компания „Ел Би Булгарикум”
продължава да държи патента и лиценза за държави като
Япония и Южна Корея, където българското мляко е много
популярно. Интересното е, че
единствената по рода си бактерия, която съществува само в
България, не може да бъде произведена в другите държави.
След смъртта на Мечников
и падането на комунизма, страната губи основната реклама
за млякото си, което обяснява
защо сега то не е толкова популярно в Европа.
„Автентичността на българското кисело мляко е в неговото
разнообразие, това не е просто
един стандартизиран продукт.
Ако две баби в различни села
правят кисело мляко със същите продукти, то резултатът
ще е различен. Именно затова
киселото мляко е личен продукт. Свързано е със земята, с
животните и със специфичния
вкус на семейството, както и
със знанията, които са предавани от поколение на поколение“,
обяснява Стоилова.
Въпреки че вече няма толкова разнообразие в българското кисело мляко, както еднo
време, уникалните традиции в
правенето му все още съществуват, се посочва в текста.
Agrozona.bg

Годишната декларация за облагане на доходите с баркод вече
е публикувана на интернет страницата на НАП – www.nap.bg.
Формулярът с баркод изчислява
автоматично дължимия данък
след попълване на информация
за получените доходи, внесените осигурителни вноски, ползваните облекчения, напомнят
от НАП. Електронната декларация трябва да се изтегли на
компютър от интернет страницата на Агенцията – www.nap.
bg и да се попълни „офлайн“.
Подаването на декларация с
баркод гарантира на клиентите
на администрацията, че няма
да допуснат технически грешки, тъй като дължимият данък
се изчислява автоматично след
попълване на приложенията за
различните видове доход.
От НАП напомнят също, че
изпращането на декларация с

баркод предполага и по-бързо възстановяване на надвнесен данък. Това е така, защото
не се налага допълнителното
обработване и попълване на
данните от тези декларации
ръчно, тъй като информацията директно се прехвърля от
формуляра след сканирането
на баркода. Подаването на декларацията с баркод става чрез
изпращане по пощата или на
място в някои пощенски станции, където директно ще бъде
издаден входящ номер. Декларацията може да се подаде и
лично в офис на НАП.
Срокът за подаване на годишните данъчни декларации
за облагане на доходите изтича на 30 април 2018 г., като в
същия срок трябва да бъде заплатен и дължимият данък за
довнасяне.
Радио „Добруджа“

Честит Бабинден!
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