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Мисъл на броя

„Тежко е да се провалиш, но по-лошо е никога да не се опиташ да успееш.“

Теодор Рузвелт

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА
ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
Неотдавна Правителството въведе промени в Закона за
движение по пътищата (ЗДвП). Какви са те и за какви нарушения ще следят от РПУ-Шабла, потърсихме за коментар старши инспектор Тихомир Шишков.
Изгрев – Инспектор Шишков, моля направете „Вашия
прочит“ на нововъведенията?
Инспектор Шишков – Промени са направени в чл.171,
т.2а , съгласно който се прекратява регистрацията на моторно превозно средство (МПС)
на собственик, ако самият той
или лицето, което управлява
МПС, е неправоспособен или
чието свидетелство не е:
- валидно за категорията,
към която спада управляваното от него МПС;
- водачът е лишен от право
да управлява МПС по съдебен
или административен ред;
- временно е отнето свидетелството по реда на чл.171, т.1
или 4 от ЗДвП или по реда на
чл.69а от наказателно-процесуалния кодекс.
Мярка за наказание се прилага само на собственик, който
като правоспособен водач управлява МПС:
-с концентрация на алкохол
в кръвта над 0,5 на хиляда и/
или е употребил наркотични
вещества или техни аналози;
Тук искам на напомня, че
дори след 3 седмици, употребата на упойващи вещества и
алкохол се отчита при проверка.
Принудителната административна мярка по чл.171, т.2а
от ЗДП не се прилага в случаите, при които свидетелството
за управление на МПС не е в
срок на своята валидност, тъй
като с направените изменения
отпада израза „без съответното свидетелство“ и се квалифицира като нарушение на чл.81,
ал.2, т.6 от Закона за българските лични документи.
Изгрев – Моля припомнете някои от нарушенията на
ЗДвП, за които РУ Шабла ще
следи през зимния сезон?
Шишков – На първо място
това е техническата изправност на МПС и подготовката
им за настоящия сезон - осве-

тителна система; гуми; системата за измиване на предното
стъкло – изправност; оборудване на автомобила и др.
Следим още и за спазването
на престоят и паркирането са
забранени:
1. на място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението или закрива от другите
участници в движението пътен знак или сигнал;
2. до престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната на движението;
3. в тунели и подлези, на
мостове, надлези, стеснени
участъци от пътя и в участъци
с ограничена видимост;
4. върху трамвайни и железопътни линии или в такава
близост до тях, която може да
затрудни движението на релсовите превозни средства;
5. на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние,
по-малко от 5 метра преди тях;
6. на кръстовище и на
по-малко от 5 метра от тях;
7. на платното за движение,
където разстоянието между
пътното превозно средство и
пътната маркировка, забранена за пресичане, е по-малко от
3 метра или с пътен знак е забранено изпреварването;
8. върху пътна лента, предназначена за движение на бавнодвижещи се пътни превозни
средства, обозначена с пътен
знак.
Освен в посочените случаи
паркирането е забранено:
1. пред входовете на паркове, театри, кина, предприятия,
както и на други места, където
е възможно да влизат или да
излизат пътни превозни средства;
2. на платното за движение
и на тротоара непосредствено
пред входовете на жилищни
сгради и гаражи, когато това
затруднява достъпа до тях;
3. на спирките на превозните средства от редовните

КУПУВАМ

къща в Шабла.

Телефон: 0885 11 70 51

линии за обществен превоз на
пътници;
4. на места, определени за
хора с трайни увреждания;
Временно ще спираме от
движение пътно превозно
средство:
а) до отстраняване на неизправността, когато пътното
превозно средство е технически неизправно, включително и когато съдържанието на
вредни вещества в изгорелите
газове или шумът са над установените норми или конструкцията му е изменена без съответното разрешение;
б) до отстраняване на несъответствието, когато пътното
превозно средство превозва
опасен товар, но не отговаря
на изискванията за класа и
вида на превозвания товар;
в) на собственик, който
няма задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, до
сключването й;
д) което е обозначено с
опознавателни знаци за извършване на таксиметрови
превози, но не е включено в
списък към издаден лиценз
или издадено удостоверение за
регистрация или не отговаря
на изискванията, определени в
нормативен акт;
е) когато моторното превозно средство е със снети шумозаглушители - до отстраняване
на неизправността;
ж) когато не е заплатена съответната такса, определена в
Закона за пътищата или е залепен невалиден винетен стикер
- за срок до един месец;
и) на собственик, който
допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице, което е
с концентрация на алкохол в
кръвта над 0,5 на хиляда и/или
е употребило наркотични вещества или техни аналози - за
срок от един месец;
к) на собственик, който
управлява моторно превозно
средство с наложено наказание глоба, незаплатена в срока
за доброволно заплащане - до
заплащане на дължимата глоба;
л) на собственик, който при

управление на моторно превозно средство превиши максимално разрешената скорост
в населено място над 50 km/h
- за срок един месец;
м) на собственик, който допуска, организира или предоставя управлението на моторно
превозно средство на лице за
участие в нерегламентирани
състезания по пътищата, отворени за обществено ползване,
или ги ползва за други цели,
освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз
на хора и товари - за срок три
месеца;
н) на собственик, който
управлява или допуска управлението на моторно превозно
средство от водач в участък от
пътната мрежа с въведена временна забрана за движение извън населените места - за срок
три месеца;
2а. прекратяване на регистрацията на пътно превозно
средство на собственик, който
управлява моторно превозно
средство, без да притежава
съответното свидетелство за
управление и/или е с концентрация на алкохол в кръвта
над 0,5 на хиляда, и/или е употребил наркотични вещества
или техни аналози, както и
при отказ да му бъде извършена проверка с техническо
средство и/или с тест за установяване концентрацията на
алкохол и/или употребата на
наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни
предписанието за изследване
с доказателствен анализатор
или за медицинско изследване и вземане на биологични
проби за извършване на химическо и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на
концентрацията на алкохол
в кръвта му и/или за употреба на наркотични вещества
или техни аналози, както и на
собственик, чието моторно
превозно средство е управлявано от лице, непритежаващо
съответното свидетелство за
управление - за срок от 6 месеца до една година;
Разговаря
Йорданка Радушева

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

Брой 4 (655)

ОТЛИЧИЕ ЗА КМЕТА
НА ОБЩИНАТА

На 26 януари, кметът на община Шабла Мариян Жечев бе
отличен от телевизия „България Он Ер“ и предаването „БГ
маршрути“. Наградата „Кмет
на годината за 2017 година“
в категория „Околна среда“малки региони“ връчи воде-

щата на предаването Снежана
Димитрова. Приемайки приза,
кметът Жечев пожела на съгражданите си - търпение, за да
видят резултатите от работата
на кметския екип, а на себе си сили, за да изпълни мисията си.
Изгрев

Приятно ни е да съобщим,
че шестмесечната битка на гр.
Ген. Тошево срещу шистовия
газ завърши с успех!
На 25.01.2018 година експертна комисия на РИОСВ Варна, взе окончателно решение
в полза на добруджанци – с 3
гласа „за“ и 33 „против“ инвестиционното предложение на
„Русгеоком Бг“. За този резултат спомогна проведения преди
месец Референдум в Ген.Тошево, на който 97% от населението в общината, гласува против
добива на газ. Община Шабла
също има принос - с подписка
от 900 гласа против добива на
газ, на територията на житницата на България. Благодарности към всички, участвали в нея!
На ред са общините Каварна, Шабла и Балчик, които
трябва да окажат съпротива
на инвестиционното намерение на американската фирма
„Парк Плейс Енерджи“, в блок

Вранино. Битката продължава
и за четирите общини, тъй като
цяла Добруджа се водоснабдява от подпочвеното езеро „Мал
валанж“, което е застрашено
от отравяне. Борбата е и за запазване чистотата на почвата
от химикали, използвани при
неконвенционални методи за
добив на газ – шистовия!
Призоваваме всички граждани на община Шабла, за активност при провеждане на бъдещи
мероприятия, свързани със стопиране проекта на шепа олигарси за лична печалба, унищожавайки плодородната ни земя!
Още веднъж напомняме за
подписката срещу поредното
поскъпване на водата!
Очакваме нови сътрудници
– доброволци, желаещи да се
включат в благородната кауза!
Благодарим Ви: Люба ЗАХОВА, Павел СИМЕОНОВ – Гражданска инициатива против добива на шистов газ

ПОБЕДА ЗА ДОБРУДЖА!

ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И
ТАКСИ ШАБЛА УВЕДОМЯВА,
че от 29 януари започна плащането на данък върху недвижимите имоти и такса битови
отпадъци, както и данък върху
превозните средства за 2018 година.
Плащането на тези задължения се извършва на две равни
вноски в следните срокове: до
30 юни и до 31 октомври на годината, за която са дължими.
Ако платите цялата сума до 30
април, ползвате отстъпка от 5
на сто.
Плащането става на каса

в общината, стая 109, вкл. и с
POS, във всички офиси на Български пощи, ИЗИПЕЙ, както и
по банков път.
Напомняме и на всички физически и юридически лица,
упражняващи стопанска дейност в преместваеми обекти
по реда на чл. 65 от ЗУТ на територията на общината, че до
28.02.2018 г. следва да подадат
декларация за определяне на
такса битови отпадъци.
Декларацията се подава
Община Шабла, стая 106.
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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

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
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
Ул. „Чипровска“ №10

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

Изкупуваме земеделска земя в общините

Шабла, Каварна, Балчик и Г.Тошево.

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

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 27 януари 2018 година
се навършиха
40 дни
от смъртта на

Иван Панев Неделчев
Добрите хора нивга не умират,
не се превръщат в пепел или дим.
Те винаги оставят светла диря
и честен път, по който да вървим.
От семейството

ОБЩИНАТА

КОНСУЛТАЦИИ ПО
ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ
НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН
ПЛАН НА ОБЩИНА ШАБЛА
Стартират консултации по
предварителния проект на Общия устройствен план (ОУП)
на Община Шабла и на доклада
за Екологична оценка (ЕО) към
него.
Планът, който е с прогнозен
период на действие 20 години,
се разработва по възлагане на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството с финансиране от държавния бюджет. За да влезе в
сила, той трябва да бъде одобрен от Националния експертен съвет по устройство на територията, а за прилагането му
ще отговаря Община Шабла.
Общият устройствен план
трябва да създаде оптимална
простран¬ствена и функционална структура на територията на общината, която да
осигури нейното развитие в
хармонично единство на селищата със съществу¬ващите
природни и антропогенни елементи и специфичните социално-икономически условия.
В обхвата на плана попадат
части от осем защитени зони –
„Шабленски езерен комплекс”,
„Дуранкулашко езеро”, „Калиакра” и „Било” за опазване на
дивите птици, и „Езеро Дуранкулак”, „Езеро Шабла-Езерец”,
„Комплекс Калиакра” и „Край-

морска Добруджа” за опазване
на природните местообитания
и на дивата флора и фауна. Затова като приложение към ЕО е
изготвен и доклад за оценка на
въздействието на ОУП върху
предмета и целите на опазване
в защитените зони.
Общият устройствен план и
доклада за Екологичната оценка
към него са на разположение на
заинтересованите лица в сградата на Общинска администрация Шабла, ул. „Равно поле“ №
35, ст.№ 210, от 22.01.2018 г. до
22.02.2018 г., всеки работен ден
от 9.00 до 17.00 часа, както и на
интернет адрес: www.shabla.bg.
Становища и мнения по
предварителния проект на общия устройствен план и доклада за Екологична оценка
към него могат да се депозират
в сградата на общината, ст. №
106, на факс: 05743 42 04, или на
електронна поща: obshtina@obshabla.org. Срокът за провеждане на консултациите и изразяване на становище е 17.00 часа
на 22.02.2018 г.
Проектът на Общ устройствен план на Община Шабла
ще бъде подложен и на обществено обсъждане. То ще се проведе на 9 март 2018 г. от 10.00
часа в сградата на Община Шабла.

СЪОБЩЕНИЕ
Община Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава,
че е изработен ПУП-ППР/Подробен устройствен планплан за промяна на регулация/ на УПИ І от кв.165 по
регулационния план на гр.Шабла община Шабла /ул.”П.
Българанов” и площад „Червено знаме” гр.Шабла в
пешеходната зона.
Подробният устройствен план може да бъде
разгледан в общинска администрация гр.Шабла,
стая 105 /техническа служба/ и на официалната
страница на общината.
В четиринадесетдневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр.Шабла.

СЪОБЩЕНИЕ
Община Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава,
че е изработен ПУП-ППРЗ/Подробен устройствен планплан промяна на регулация и застрояване/ за УПИ ХVІІ и
VІІ – 603, част от кв.43 по регулационния план на гр.Шабла
община Шабла.
Подробният устройствен план може да бъде
разгледан в общинска администрация гр.Шабла,
стая 105 /техническа служба/ и на официалната
страница на общината.
В четиринадесетдневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр.Шабла.

СРЕЩА НА ЗЕМЕДЕЛЦИ ОТ ОБЛАСТТА
С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЗХГ
Срещата за земеделски производители от областта с участието на представители на Министерството на земеделието,
ще се проведе на 15 февруари
от 10,30 часа в огледална зала
„Нели Божкова”, съобщават от
ОД „Земеделие”.
Тя е във връзка с председателството на България на Съвета на Европейския съюз и разяснения по указания за прием
на заявления за подпомагане по

схемите за директни плащания
- Кампания 2018г., общата селскостопанска политика за следващият програмен период след
2020г., измененията в Закона за
собствеността, ползването на
земеделски земи, схеми и мерки
за подпомагане по Програмата
за развитие на селските райони
/ПРСР/.
На срещата ще присъстват
зам.министър Вергиния Кръстева и екип от експерти на МЗХГ.

ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Общински съвет – Шабла, което ще се проведе на 30.01.2018 г. (вторник) от 13.00 часа в залата на
Общински съвет
Комисия по управление на
общинската собственост, икономическа и инвестиционна
политика и земеделие.
1.Отчет за изпълнение на
Програмата за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 година;
2.Докладна записка относно
годишна програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2018
година;
3.Докладна записка относно
съгласие за учредяване ОПС
за млади семейства от община
Шабла;
4.Докладна записка относно
определяне на групите, в които
попадат общинските жилища;
5.Докладна записка относно отдаване под наем на част
от имот публична общинска
собственост за преместваем търговски обект на ул.“Висла“ с идентификатор ПИ
83017.502.2046;
6.Докладна записка относно отдаване под наем на имот
частна общинска собственост с идентификатор ПИ

83017.506.70 за изграждане на
временни преместваеми обекти;
7.Докладна записка относно
предоставяне на помещение
под наем.
Комисия по бюджет, финанси и данъчна политика
8.Докладна записка относно
проект за бюджета на община
Шабла за 2018 г.
Комисия по устройство на
територията, благоустрояване,
законност, обществен ред и
екология
9.Тематичен план за дневния
ред на заседанията на Общински съвет – Шабла за 2018 г.;
10.Докладна записка относно разрешение за изработване
на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя;
11.Докладна записка относно покана за извънредно заседание на Общо събрание на
Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „В
и К Добрич“ АД, гр. Добрич.
12.Други.

СРЕЩА НА БОРДА НА
ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ВИК ДОБРИЧ“
На 13 февруари в Областна
администрация ще се проведе
среща между Борда на директорите на „ВиК Добрич“ АД и
кметовете на общини и представители на гражданите. За
това се договориха представители на гражданите, които протестират срещу увеличението
на цената на водата и Борда
на директорите на дружеството, заяви Областният управи-

тел Красимир Кирилов, който
участва в работното заседание
заедно със своя заместник Красимир Николов.
Кирилов заяви, че представителите на гражданите
са споделили своите искания
и отново са заявили желае да
участват активно при вземане
на решения за дейността на
дружеството и неговото оздравяване.

РС ПБЗН ШАБЛА НАПОМНЯ:
Жилищата на самотно живеещите, трудно подвижните
и болните хора са най-застрашени от пожари. Възрастните
хора имат понижена сетивност
- слухът, зрението и обонянието им се влошават с напредването на годините. Това, съчетано с присъщата за възрастта
разсеяност и понижена подвижност, водят до увеличаване на риска за възникване на
пожар.
Най-честите причини на пожар в дома на хората от третата
възраст:
• Забравени включени електрически уреди. Включените
и оставени без наблюдение
котлони, електрически печки
и електрически одеяла са найопасни.
• Извършване на некачествен ремонт на отоплителни и

електрически уреди с подръчни
средства и от псевдо-майстори.
Късите съединения в резултат
на това, са честа причина за запалвания.
• Съхраняване на голямо
количество стари дрехи, списания, вестници, дърва за зимата, които способстват за бързо
разпространение на евентуален пожар.
• Пушенето в леглото е причина за ежегодната смърт на над
25 души в България.Тлеещата
цигара лесно запалва завивките.
Няма открит огън, но се отделя много токсичен дим, който
предизвиква задушаване.
• Много от хората, загубили
близък палят кандила и свещи
и ги оставят без наблюдение.
Откритият пламък лесно запалва намиращите се в близост
леснозапалими материали.

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

РАБОТНА СРЕЩА
НА ЧИТАЛИЩАТА
В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Сред присъстващите бяха и делегати от община Шабла
Областният
управител
Красимир Кирилов поздрави
председателите и секретари на
читалищата в област Добрич,
които на 24 януари 2018 г., се
събраха на първата за годината
работна среща в зала „Европа“
в Областна администрация.
„Използвам повода да изразя
своята благодарност и искрено
уважение към Вашия труд, благодарение на който се съхраняват традициите и културата
ни и в най-малките населени
места.
Читалището като институция, винаги е било стожер на
българския дух. Днес можем да
кажем, че читалищата са една
многофункционална институция, насочена към хората от
различните възрасти. Благодарение на Вашата работа и стремежа да придавате съвременна
визия, приобщавате малки и
големи добруджанци към ценностите на демократичното
общество“, каза Областният
управител. Той изрази своята
убеденост, че конструктивният
диалог с държавната и местната власт, както и с гражданското общество, ще продължат в
интерес на хората и пожела на
всички успешна година и пол-

зотворна работа.
Работната среща бе организирана от Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“
Добрич. Председателите и секретарите на културните институти в областта имаха възможност да се запознаят с новите
възможности за финансиране
на читалищата с европейски
средства чрез презентация,
представена от екип на Областен информационен център.
Димитрина Германова – началник отдел „Услуги за клиента“ в добричкия офис на НАП
Варна, представи промените в
данъчното и осигурително законодателство, които са в сила
от 1 януари т.г., а Мая Кръстева
– старши инспектор в дирекция
„Инспекция по труда“ – Добрич
запозна участниците в срещата
с трудово-правните отношения
и здравословни и безопасни
условия на труд в народните читалища. За мястото и ролята на
народните читалища по време
на българското председателство
на Съвета на Европейския съюз
говори Даниела Тодорова – началник отдел „Европейски проекти, програми и икономическа
политика“ в Община Добричка.

ВЕСЕЛИ БАБИ ПРАЗНУВАТ НА ЕЗЕРОТО

КУЛТУРА

ЧЕСТВАНЕ НА 100 ГОДИНИ ОТ
ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

На 26 януари 2018 г., Областният управител Красимир
Кирилов свика работна среща
с представителите на общини
в областта и Регионален исторически музей. Тя бе във връзка изготвянето на национален
план с мероприятия за честване на 100 години от Първата
световна война и участието на
България в нея. Съгласно т. 3
от Решение № 449/03.07.2014 г.
на МС, Националният план за
честване на годишнината ще
бъде изготвен от Организационния комитет и одобрен от
Националния комитет за отбелязване на годишнината.
На покана се отзоваха представители на общините Добрич, Добричка, Генерал Тошево и Шабла, както и временно
изпълняващият
длъжността
директор на Регионален исторически музей Добрич Добри Добрев. Гост на работната
среща бе Радослав Симеонов
– главен експерт „Военни паметници“ в Министерство на
отбраната.
При откриването на срещата
Областният управител Кр. Кирилов, че през 2018 г. акцент в
отбелязването на годишнината
ще бъде поставен върху Дойранската епопея от септември
1918 г. и боевете срещу армията на Британската империя,
битката при Добро поле и излизането на България от вой-

ната. В рамките на заседанието
представителите на общини
направиха своите предложения
за честване на годишнината –
провеждане по места на конкурси, рецитали и викторини
сред учениците; издаване на
дипляни, посветени на Първата световна война, преиздаване
на книги. Добри Добрев обърна
внимание, че Регионален исторически музей има нужда от
средства за ремонт на покрива
на параклиса.
Набелязани инициативи от Регионално управление по образование представи
Красимир Куртев – главен специалист организационно-мобилизационна подготовка в
Областна администрация. И
тази година ще продължи инициативата „Осинови паметник“
на територията на област Добрич, а съвместно с Регионалния
инспекторат по образованието в Областна администрация
ще бъде показана изложба от
снимки на ученици, отразяващи събития, посветени на
честването на 100 г. от Първата
световна война, отбеляза Кр.
Куртев. С Радослав Симеонов
бяха коментирани възможностите за финансиране рехабилитацията на военни паметници на територията на област
Добрич.
Областна администрацияДобрич

ОБЩИНА ШАБЛА и
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - град ШАБЛА
Организират общински конкурс
„Аз паметта на времето прелиствам”
І.Възраст на участниците
І група – ученици от І до ІV клас
ІІ група - ученици от V до VІІ клас
ІІІ група - ученици от VІІІ до ХІI клас
ІІ.Направления
1.Изобразително изкуство – ( първа възрастова група I – IV
клас) рисунките да пресъздават природата на България, нейните герои и история.
2.Литературно творчество –
- втора възрастова група V – VII клас за написване на стихотворение или разказ на тема „Аз съм българче“.
- трета възрастова група VIII – XII клас за написване на есе
на тема „О, движение славно, о, мрачно движение…“.
III.Награди
Във всяко направление и възрастова група ще се присъдят
грамоти и награди за I-во, II-ро и III-то място.
КОНКУРСЪТ „АЗ ПАМЕТТА НА ВРЕМЕТО ПРЕЛИСТВАМ” Е ПОСВЕТЕН НА 140-та ГОДИШНИНА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ.
Краен срок за представяне на творбите - 16 февруари 2018
г. в Общински детски комплекс (ОДК) – Шабла или на e-mail:
odk_sh_yotov@abv.bg за конкурса „Аз паметта на времето
прелиствам“.

„ВИНО И ЛЮБОВ“
Бойна дружина ваклински
баби /и не само/ превзе на 21
януари ресторант „Кибела” на
Дуранкулашкото езеро. В комплект с още няколко компании
от Смин, Черноморци, Захари
Стояново, Крапец, Шабла и т.н.
те завихриха грандиозен купон,
който само следващата вечерна
смяна успя да разтури. Хора,
ръченици, рок, евъргрийни,
частушки не се опряха ни на

косъм на развеселената дружина.
Почит и уважение бе засвидетелствано на единствената
присъстваща бивша акушерка
Желязка Ташева, която е израждала децата на Ваклино и
околностите. След ритуално измиване на ръцете тя бе закичена с орхидея и дарена с погачи
от благодарните й почитатели.
Галина Петкова

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.

Понеделник, 29 януари 2018 г.

ПОЕТИЧЕН КЪТ
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ВЪРВИ НАПРЕД

Върви напред, когато те подхвърля живота.
Върви напред, когато ти отнемат радостта,
когато ти рухват мечтите.
Продължавай, защото вчера го няма вече,
а днес деня те чака.
Радвай се, мисли и мечтай,
усмихвай се, смехът е слънце.
Смехът прогонва мрака.
Вярвай на очи, които се радват за тебе.
Помни любовта.
Отминавай болката безмълвно.
Вглеждай се в малката светлина,
от голямата се ослепява.
Радвай се на сърце, което те обича.
Радвай се, ти имаш себе си!
Съхрани дъжда, който вали в сърцето ти.
Да те окъпва радост, че си обичал.
Върви само напред.
Да, обичай и вярвай,
мечтай!
Йонка Янкова
ПРАЗНИК НА ДОБРУДЖАНСКОТО ВИНО – ШАБЛА
2018 ГОДИНА
Празникът на Добруджанското вино, който се провежда в
МОЛ-Варна тази година ще бъде отново в град Шабла, на площада пред НЧ „Зора“ от 9.30 часа на 14 февруари.
Очакват се участници от област Варна, Шумен, Силистра, Добрич и Р.Румъния.
В програмата ще се включат читалища и самодейни колективи
от четирите области.
ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА ЛОЗАРЯ – ТРИФОН ЗАРЕЗАН
ОБЩИНА ШАБЛА, СДРУЖЕНИЕ „ДОБРУДЖАНСКА ЗИМНИЦА“
И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА 1894“ – ГР. ШАБЛА
организират

КОНКУРС

за най-добро домашно вино от реколта 2017 година,
част от Празник на Добруджанското вино – Шабла 2018
РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:
1. В конкурса могат да участват производители на БЕЛИ и ЧЕРВЕНИ
ВИНА от реколта 2017 година.
2. До участие се допускат проби от вино - добруджански и европейски сортове.
3. Производителите представят само СОБСТВЕНИ ВИНА, като задължително
писмено посочват сорта или сортовете, от които е произведено
виното.
4. В конкурса НЕ СЕ ДОПУСКА да участват вина, ИЗКУСТВЕНО АРОМАТИЗИРАНИ
(ПЕЛИНИ).
5. Пробите от вината, предоставени в бутилки, не по-малки от 1/2
литър ( всеки вид вино в 1/2 литрова бутилка) трябва да бъдат
бистри.
6. Конкурсът е анонимен.
7. Най-добрите вина ще се определят от професионално жури, от
Асоциацията на сомелиерите.
6. На първенците ще бъдат връчени атрактивни награди в двете
категории.
7. Всички участници ще получат грамоти.
Мострите за конкурса ще се приемат до 17 часа на 12 февруари в
читалище „Зора“ – Шабла.
Едновременно с конкурса за вино ще се проведе и конкурс за ДОМАШНО МЕЗЕ, който ще се проведе в три категории: месни, млечни и безмесни.
Желаещите да участват в него могат да се запишат при секретаря
на читалище „Зора“ и да носят конкурсните експонати в деня на
конкурса.
За справки: тел. 05743/40 28
или при секретаря на читалище „Зора 1894“ – Шабла
Организаторите на събитието си запазват правото на промени, за които своевременно ще ви информират.

ДИАМАНТЕНА СВАТБА

Конкурс за стихотворение и проза на тема „Вино и любов” организира Народно читалище „Светлина - 1941” гр. Генерал Тошево.
В него могат да участват всички желаещи, навършили 16 години.
Участниците трябва да изпратят една творба до една страница в
три екземпляра - на гърба, на които да са изписани трите имена,
възраст, адрес и телефон за връзка.
Крайният срок за приемане на творбите e 9 февруари в читалището на адрес:
НЧ „Светлина – 1941“, гр. Генерал Тошево 9500,
ул. Васил Априлов № 5.
Отличените творби ще бъдат наградени на 14 февруари на
традиционното зарязване на лозите.

На 19 януари 2018 година, Станка и Георги Марчеви отпразнуваха диамантена
сватба – 60 години съвместен
живот.
НЧ „Дружба 1898”, съвместно с Кметство с. Дуранкулак

поздравиха юбилярите.
Групата за народни песни
при НЧ „Дружба 1898” ги поздрави с песента „Докато е младост”.
Пожелаваме им здраве и
дълголетие!

4

ОБЩИНАТА

Понеделник, 29 януари 2018 г.

ВЕНЦИСЛАВ ИЛИЕВ:

„НОВИ УСПЕХИ ОТ ВСИЧКИ СПОРТОВЕ В ОБЩИНА ШАБЛА“
Днес ще ви срещнем с Венцислав Илиев, наредил се на четвърто място в класацията „Спортист на годината 2017“ на
община Шабла. Венцислав Илиев – заместник-председател на
МК „Портус Кариа“, състезател и капитан на отбора по подводен риболов.
Изгрев – Честито, Венци! Шабла, който е кръг от веригата
Ти зае четвърто място в класа- за Купа България.
Изгрев –Как видя органицията „Спортист на годината
2017“ на община Шабла. Как- зацията на „Спортист на гово означава за теб това при- дината 2017”?
В.И – Организацията беше
знание?
Венцислав Илиев- За мен и на много високо ниво. Привсички състезатели от Морски съствието на многото гости,
Клуб „Портус Кариа“ това е изкоито наблюдаваха и отраключително високо признание, зиха събитието говори за голекоето осмисля и оправдава поло- мия интерес към него.
жените усилия, давайки стимул
Трябва да има повече такива
за по - добри резултати занапред. събития, за да насърчава децаИзгрев – Каква е твоята та и младежите да спортуват.
равносметка за изминалата
Изгрев - Според една от
дефинициите за “спорт”, това
година?
В.И –През изминалата го- е занимание, в което всички
дина представянето ни беше на участници трябва да са равмного добро ниво, като взехме нопоставени . В този смисъл
участия на всички турнири за можем ли да кажем, че подводКупа България. На държавно- ния риболов е спорт.
В.И – Подводния риболов е
то първенство състояло се в
гр. Созопол направихме добро съвкупност от плуване, свободкласиране отборно и индиви- но гмуркане и стрелба. Както
знаем подводния свят е колкодуално.
Проведохме и организирах- то красив толкова и враждебен.
ме със съдействието на общи- Ние тренираме и спортуваме
ната поредният турнир за Купа в среда, в която трябва да пре-

„ТРЯБВА КЪСМЕТ, ЗА ДА ПОБЕДИШ“

Венци Илиев, първият отляво надясно
одоляваш много противопоставящи човека фактори, като
задържане на дъха, преодоляване на дълбочини, налягане и
охлаждане. Това е чист и първичен спорт, при който човек
напуска шумния свят, остава
сам с морето трупайки наслада
и познания за подводния жив.
Морски Клуб „Портус Кариа“ е пълноправен член на
Българската федерация по
подводни спортове, която всяка година излъчва национален
отбор представящ достойно
България и подводния риболов
пред света.

Изгрев – Има ли бъдеще
той в Шабла?
В.И – Да има бъдеще, защото
ние имаме най – разнообразната, красива и богата на видове
акватория, която трябва да се
използва и опазва разбира се.
Изгрев –Какво си пожелаваш за 2018 година?
В.И – Пожелавам си всички
да сме здрави, да има нови успехи от всички спортове представящи Община Шабла и привличане на повече деца да се
занимават със спорт.
Разговаря
Йорданка Радушева

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ТЕАТЪР!
ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ НА ДЯКОНА ЛЕВСКИ
Автор: Стефан Цанев
Режисьор: Асен Шопов
Сценография: Асен Шопов
Костюми:
Участват: Веселин Калановски, Милен Миланов, Стойко Пеев,
Александър Дойнов, Антоанета Добрева – Нети, Георги Къркеланов, Тигран Торосян, Радосвета Василева, Луизабел Николова,
Веселин Ранков, Иван Радоев, Владислав Виолинов
На 13 февруари 2018 година (вторник)
от 18.00 часа в салона на НЧ „Зора 1894“ град Шабла.
Цени на билети:
* за възрастни – 6.00 лв.;
* за ученици – 3.00 лв..

ПОКАНА
Управителният съвет на СК „Кария“ гр.Шабла на основание
чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо отчетно събрание на 02.03.2018
г. (петък) от 17 ч. в СУ „Асен Златаров“ при следния:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на дейността на СК „Кария“ за 2017 г.
2. Отчет изпълнение на бюджета на 2017 г.
3. Отчет за изпълнение по „Програма за развитие на спортните клубове“ за 2017 г. към ММС и приемане на проект за
кандидатстване по същата програма за 2018 г. по баскетбол.
4. Утвърждаване на проект на бюджет за 2018 г.
5. Приемане на основни насоки за развитие на сдружението и програма за дейност на СК „Кария‘ за 2018 г.
6. Информация на контрольора (приемане).
7. Утвърждаване на вътрешните правила за осъществяване
на обществено полезна дейност и за баланс и разходване имуществото на СК „Кария“ гр. Шабла.
8. Други.
При липса кворум събранието ще се проведе един час покъсно на същото място по същия дневен ред.

СЪОБЩЕНИЕ

Съсредоточен в играта, отдясно - Димитър Дженков
Представяме ви победителят в турнира по префа - Димитър Дженков от Шабла.
Всяка година той участва в
турнирите, но за първи път печели.
За себе си казва, че от 40
години играе, почти всеки ден
префа и по-малко бридж.
Нарича „префата“ интересна игра, в която има емоции и
конкуренция.
Дженков разказа интересна
история за възникването на играта – измислена от затворници, игра, която има начало, но
и дълъг край. Така максимално
дълго се отлагало изпълнение-

то на смъртната им присъда.
Турнирът се е провел при
силна конкуренция и това, че е
победил се дължи както на знание, така и на късмет.
Докато в миналото игрите с
карти са били единствените забавления, то днес все по-малко
млади хора имат интерес към
това. Дженков казва, че трябва
да си много запален, за да играеш карти. И приятелски сподели,
че ако има желаещи да се учат
на тънкостите на префата, той с
удоволствие би споделил опита
си. След 40 години отдаденост на
тази игра има какво още да учи.
Изгрев

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

За да продадете земята
си на посочена от вас пазарна цена:
Адрес на редакцията:
9680 град Шабла, ул. “Равно поле“ № 35, тел: 05743/ 44-21,
e-mail: izgrev@ob-shabla.org, vestnik.izgrev@gmail.com
интернет страница: www.shabla.bg

материал да предлагат най-доброто от своите продукти и
всяка година да се стремят да
бъдат конкурентноспособни на
пазара. Наред с предлагането
на семена, посадъчен материал,
торове и специализирана литература, ще бъде представена и
селскостопанска техника.
Официалното
откриване
е предвидено на 30 януари от
10:00 часа в СК „Простор“ гр.
Добрич.
Сред поканените гости са
представители на МЗХ, ДФ
Земеделие, народни представители, областният управител
на Добрич, кметът на Добрич,
председателят на ОС гр. Добрич и структури на земеделието в гр. Добрич.

ЗП МИЛЕН РАЙЧЕВ
НАЕМА И КУПУВА
земеделска земя в района,

ПРИЗИВ ЗА ДАРЕНИЕ

Телефон: 0878 263 071

Над 65 фирми са заявили
до момента своето участие в
24-та „Борса за семена и посадъчен материал”, съобщават
организаторите от Добрички
панаир АД. Специализираното
изложение отваря врати в СК
„Простор” на 30 януари и ще
продължи до 3 февруари. За
първа година интерес към мероприятието проявяват фирми
занимаващи се с биопродукти.
Този форум се утвърди като
своеобразен център, както за
излагане на българската продукция така и за ползотворни
контакти между семепроизводители и търговци. Интересът
към изложението се превръща
в стимул за българските производители на семена и посадъчен

на най-добра цена.

Телефон за контакти: 0895 60 75 50
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

Със Заповед № 70-5101 от 21.12.2017 година до Инан Акиф- управител на „Селин 09“ ЕООД, комплекс Кария, номер 503, град
Шабла-9680 се съобщава за приключила оценка на проектно предложение с наименование „Окончателно преустановяване на риболовни дейности на риболовен кораб БЧ 5307“ мярка 1.3 “Окончателно преустановяване на риболовни дейности“ на Програмата
„Морско дело и рибарство“ 2014 – 2020 година.

НАЕМАМ ЗЕМЯ

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

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

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
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