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Мисъл на броя

„Добротата е език, който глухият може да чуе и слепите могат да видят!“

Марк Твен

ЗАСЕДАВА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В ШАБЛА
На 29 март се проведе 40-то
поред заседание на Общинския
съвет, на което присъстваха
10 от 11 общински съветници.
Предварително обявения дневен ред включваше за разглеждане 19 докладни записки.

Общинските съветници приеха средносрочната бюджетна
прогноза за местни дейност в
община Шабла за периода 2019
– 2021 година. Тук кметът на общината Мариян Жечев обясни,
че става дума за прогноза. Прогнозата не се различава много
като се очаква източниците на
приходи да се запазят.
Местните депутати дадоха
съгласието си да бъдат предоставени общински мери, пасища и ливади в землищата на
община Шабла за индивидуално
ползване на земеделските стопани, съобразно броя и вида на
регистрираните от тях пасищни селскостопански животни.
Приеха Годишен план за паша,
за 2018 година и задължения на
община Шабла и на ползвателите за поддържането на общинските мeри, пасища и ливади.
Следващата докладна беше

информация за стопанисването
на общинския жилищен фонд за
периода март 2017 – март 2018
година. Кметът Жечев каза, че
жилищата от общинския фонд
са морално остаряли и трудни
за поддръжка. Към момента

има свободно едно ведомствено жилище, което ще се отдаде
при нужда. През 2019 година в
местния бюджет ще бъдат заложени средства за довършването
на блок „Волга“. След тези разяснения, информацията беше
приета.
Съветниците дадоха съгласие да се продаде, чрез публичен
търг с тайно наддаване имот в
село Дуранкулак – частна общинска собственост. Тук Кметът на Общината обясни, че
имотът - 6 дка се намира в северната част на къмпинг „Космос“,
в момента не носи приходи, но
има подходящи условия за развиването на бизнес и намирането на инвеститори. Всеки нов
обект носи и данъчни приходи.
С получените средства ще бъде
подменена
водопроводната
мрежа и ремонтирана уличната
мрежа.

Имот в село Крапец-частна
общинска собственост също ще
бъде продаден, чрез търг с тайно наддаване.
Допълнена беше Програмата
за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост,

чрез ликвидиране на съсобственост и продажба на земя.
На заседанието се прие отчета за изпълнените решения
на Общински съвет-Шабла за
второто шестмесечие на 2017
година и бяха свалени от отчет
изпълнените решения.
Местните депутати приеха
отчета за изпълнението на Програмата за опазване на околната
среда на община Шабла, в т.ч
и на Общинската програма за
управление на отпадъците като
неразделна част от нея за 2017
година.
Те разрешиха изработването
на проект за изменение на ПУП
„За морски клуб“ в СО „Кария“,
с който ще се кандидатства по
Програма „Морско дело и рибарство“ за подобряване условията на лодкостоянките.
Съветниците дадоха съгласие община Шабла да кандидат-

ства с проект „Реконструкция
на ул.“Петко Българанов“ и площад „Червено знаме“ гр.Шабла в
пешеходна зона“ по Програмата
за развитие на селските райони (ПРСР). Отново с проект
Общината ще кандидатства за
реконструкцията и рехабилитацията на съществуващи улици,
съоръженията и принадлежностите към тях в град Шабла.
„Изграждане на спортна инфраструктура в селата Ваклино
и Граничар, община Шабла“ се
нарича проектът, с който Общината ще кандидатства по мярка
7.2 на ПРСР.
Важно решение, което бе
взето на заседанието се отнасяше до участието на община
Шабла като учредител на “Румънско-Българска Асоциация
TRANSPOCO – CHOOSE TO
BE HEATHY” по проект „Безгранично здраве чрез спорт и
сътрудничество – обединени
в битката срещу заболяванията“ финансиран по Програма
INTERREC V-A Румъния-България 2014-2020. Кметът на
Общината Мариян Жечев ще
подписва учредителния акт и
устава на “Румънско-Българска Асоциация TRANSPOCO –
CHOOSE TO BE HEATHY”.
Последната докладна, която
бе разгледана се отнасяше за отчета, за дейността на местната
комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни при
община Шабла за 2017 година.
Съобщено бе, че няма фрапиращи случаи и комисията продължава да работи.
Изгрев

ПОКАНА
НЧ „Зора 1894“-град Шабла

Ви кани на празника
„Великденско настроение“

с участието на детски танцов състав “Бърборино“
и детска фолклорна група при читалището.
Каним всички деца да боядисваме заедно яйца.

На 5 април 2018 година (четвъртък) от 10.30 часа
на площада пред НЧ „Зора 1894“-град Шабла.
Уважаеми медицински специалисти
и здравни работници,
Поздравяваме Ви по повод професионалния Ви празник
– Световния ден на здравето и Деня на здравния
работник!
Грижата за живота и здравето на хората е висша
проява на благородство и заслужава дълбоко уважение.
Продължавайте - с душа и сърце, с професионализъм
и всеотдайност, да служите на здравето и живота
на хората! И нека успехите Ви се измерват в
спасени човешки животи! Желаем Ви здраве, лично
благополучие и професионални успехи!
Честит празник!
ГЕРБ Шабла

НА ЛАЗАРОВДЕН В СЕЛО ДУРАНКУЛАК

„ЕЛПРОМ ЕМЗ“- ШАБЛА, НОСИТЕЛ НА ГОЛЯМАТА НАГРАДА „КУБРАТОВ МЕЧ“

Компанията
от
Шабла
„Елпром ЕМЗ“, производител
на мощни станции (до 44 kW)
за зареждане на електрически
превозни средства (ЕПС), стана носител на голямата награда
„Кубратов меч“ в седмото издание на инициативата на Националната браншова организация
за електрическа мобилност
(ИКЕМ). На церемонията бяха
отличени и редица образователни институции – професионални гимназии и висши училища за създаването на кадри
за сектора на електрическата
мобилност, връчени бяха и награди за научен принос, за екипен проект на годината, за български продукт на 2017 г. и за
бизнес постижения в областта.
„Елпром ЕМЗ“ с управител
Димитър Арнаудов бе наградена за цялостния си принос,
включително за развойната
си дейност. Компанията е раз-

Снимка: ИКЕМ
Лазарки наричаха…

работила цяла гама зарядни
станции за ЕПС, сред които
и 44 kW станция за бързо зареждане. Устройствата от серията „VAL GSM“ например
са предназначени за монтаж
на открити и закрити пространства, а надеждните им
метални корпуси осигуряват
висока степен на защита (IP

54) и висока вандалоустойчивост (IK 10). Вграденият GSM
модул предоставя постоянна
връзка с главния сървър, като
този модул лесно може да бъде
подменен с LAN или WiFi модул. Единият основен контакт
на станцията осигурява до 44
kW при 400-волтово захранване, а при 230 V предоставяната

мощност е до 7,2 kW. “Елпром
ЕМЗ“ предлага и зарядни станции за домашна употреба с
един контакт, предоставящ до
22 kW. Тези разработки на българската компания получиха
и златни медали от Международния технически панаир в
Пловдив през 2017 г.
Computerworld България

Песни и танци огласиха улиците на Дуранкулак.
Обичаят „Лазаруване“ се
пресъздава за поредна година
от малките лазарки при НЧ
„Дружба 1898“. Работещите в
читалището подготвиха малките лазарки, които още от
ранни зори, пременени и накичени с цветни венчета огласиха с песни и наричаха за
здраве и берекет, като създадоха неповторимо очарование
на красивия празник. Те посетиха гостоприемните домове

с пожелание да е благодатна и
щастлива годината за всички
хора. Гостоприемните домакини им дариха яйца, които да
боядисат за Великден и много лакомства. Благодарим на
всички участнички в пресъздаването на обичая Лазаруване и на домакините, които ни
посрещнаха топло в домовете
си.
Пожелаваме Ви светли празници!
Николинка Георгиева,
читалищен секретар

Уважаеми читатели на вестник „Изгрев“,
очаквайте следващия брой

на 17 април 2018 година.
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Продавам разсад домати.
Телефон: 0887 729 595,
Владимира Петрова

Фирма предлага
хидроизолация на покриви
(газопламъчно), отстраняване на
течове и подмяна на покриви.
Телефон: 0893 70 72 30

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

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
АКАЦИЯ ЦЕПЕНИЦИ – 85 лв. за кубик
ГЛЕДИЧ, МЕШЕ, ЯСЕН:

Трупчета – 90 лв. за кубик цепеници –
95 лв. за кубик
Осигурен безплатен транспорт за гр. Шабла
Ул. „Чипровска“ №10
Телефон за контакт: 0888/ 850 925

Изкупуваме земеделска земя в общините

Шабла, Каварна, Балчик и Г.Тошево.

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

ОБЯВА

Чистене и подмазване на комини,
подмяна на керемиди.
Телефон: 0888 42 79 11

ОБЩИНАТА

ПРИСТИГНАХА
ХРАНИТЕЛНИТЕ
ПОМОЩИ В ОБЩИНАТА

На 27 март 2018 година
пристигнаха
хранителните
продукти по Оперативната
програма за храни от фонд за
европейско подпомагане на
най-нуждаещите се лица 2016
година, втори транш.
Пакетът, който всеки ще получи тежи 16,320 кг и съдържа
7 вида хранителни продукти:
леща – 7 кг; рибни консерви –
1,120 кг; грах консерва – 3,200
кг; лютеница – 2 кг; доматено пюре – 0,800 кг; бисквити
– 1,200 кг и мед – 1 кг., и е на
стойност 46 лв.
Правоимащите лица в община Шабла са 162.
Хранителните продукти се
получават срещу подпис и документ за самоличност.
Право на подпомагане с хранителните пакети имат лица
и семейства, подпомагани с
целеви помощи за отопление
с ел.енергия през отоплителен
сезон 2015/2016 г., - майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на
една година по реда на чл. 8,
ал.1 от Закона за семейните помощи за деца към м. октомври
2016 г.; получили еднократна
целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а
от Закона за семейните помощи

за деца за учебната 2016/2017
г.; получили еднократни или
месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при
близки и роднини и в приемни
семейства по реда и условията
на Правилника за прилагане
на Закона за закрила на детето към месец октомври 2016 г.
Още право имат инцидентно
пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16
от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане, въз основа на установеното
индивидуално ниво на материално лишение към месец октомври 2016 г.; лица с установени 90% трайни увреждания с
чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на
Закона за интеграция на хората
с увреждания, които имат личен доход до 314 лв. към месец
февруари 2017 г.; получили месечни помощи за отглеждане
на дете с трайно увреждане, по
реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца, към
месец февруари 2017 г.
Раздаването се извършва
всеки работен ден от 9.00 до
16.00 часа, до 4 май 2018 година.
Изгрев

БЕСЕДА ЗА ОПАСНОСТТА
ОТ ТУБЕРКУЛОЗА

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

На най-високи цени!

Телефон за контакт: 0887/70-75-41

Георги Димитров Радев

(Ферара)
починал на 23 февруари 2018 година
Не можем да те върнем, туй е вярно,
смъртта не може никой да възпре,
но в паметта ни благодарна
навеки няма да умреш.
Почивай в мир!
От семейството и приятели
ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 3 април 2018 година се навършват
8 години
от смъртта на

Антон Андреев Манев
починал на 67 години

Никога няма да те забравим
и вечно ще скърбим за теб.
Поклон пред светлата ти памет!
От семейството

ОБЩИНА ШАБЛА
РЕШЕНИЕ № 364
от 27 февруари 2018 година
На основание чл.21,ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и 5
от ЗУТ, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с докл. записка с вх.№
К-24/12.02.2018г., Общински съвет – Шабла:
одобрява заданието за проектиране по чл.125 и разрешава изработване на ПУП – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура - водопровод, свързващ имот ПИ 24102.201.2 с
начин на трайно ползване - урбанизирана територия- стопански
двор в землището на с.Дуранкулак, община Шабла, засягащ следния имот собственост на община Шабла: ПИ 24102.34.421 с начин
на трайно ползване – полски път.

СЪОБЩЕНИЕ
УС на ЗК „Приморец“ с. Тюленово свиква годишно отчетно
изборно събрание на 6 април 2018 година
от 8:30 часа следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на член кооператори.
2. Отчет за дейността на УС и КС за 2017 година.
3. Приемане на финансовия отчет за 2017 година.
4. Освобождаване на УС и Председателя от отговорност за
мандата.
5. Избор на УС и КС и Председател.
6. Текущи въпроси.
При липса на кворум, събранието ще се проведе съгласно
Закона за кооперациите.
УС на ЗК „Приморец“
с. Тюленово

УС НА ПТК “ШАБЛЕНСКИ ФАР” гр.Шабла

свиква Годишно отчетно събрание
на 21 април 2018 г. от 9,00 часа
в сградата на ПТК “Шабленски фар” гр.Шабла при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на член – кооператори.
2. Отчет на УС за дейността на кооперацията през 2017 г.
3. Приемане на Годишен финансов отчет за 2017 г.
4. Отчет на КС за дейността на кооперацията през 2017 г.
5. Избор на пълномощник за общото събрание на ОСЗК.
6. Текущи.
При липса на кворум събранието ще се проведе един час покъсно на същото място, при същия дневен ред - на основание
чл.17 ал.2 от Закона за кооперациите.
УС на ПТК “Шабленски фар” гр.Шабла

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

в община Шабла, с договор. Рента – 90 лв./дка
ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 3 април 2018 година
се навършват
40 дни
от смъртта на

РЕШЕНИЕ № 363
от 27 февруари 2018 годинаvНа основание чл.21, ал.1, т.11
от ЗМСМА,
чл.67, ал.1
от ЗУТ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, във връзка с докл. записка с
вх. № К-24/12.02.2018г., Общински съвет – Шабла:
определя трасе на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизирани територии –водопровод, свързващ имоти ПИ 24102.201.2 с начин на трайно ползване - урбанизирана територия – стопански двор в землището на
с.Дуранкулак, община Шабла, засягащ следния имот собственост
на община Шабла: ПИ 24102.34.421 с начин на трайно ползване –
полски път. Дължина на трасето – 513 м. разположено съгласно
приложения предварителен проект, като част от заданието.

ПРОДАВАМ

НАЕМАМ ЗЕМЯ
Телефон за контакт: 0888/ 85-29-54

ОБЩИНА ШАБЛА

В Центъра за обществена
подкрепа в Шабла беше организирана беседа на тема „Туберкулозата ката заболяване,
начин на заразяване, симптоми
на заболяването и профилактика“. Инициативата бе посветена
на 24 март - Световния ден за
борба с туберкулозата.
Познанията
за
туберкулозата като болест и забавните моменти бяха реализирани с помощта на
медицинската сестра Ивелина Янакиева, която е пред-

седател на ЖГЕРБ- Шабла.
На лекцията присъстваха временно изпълняващ длъжността директор на ЦОП-Шабла,
психолог, социален работник и потребители на ЦОП.
За да се предизвика интереса
на децата със специални образователни потребности, втората част от беседата включваше забавна викторина и
решаване на кръстословица.
За всички деца имаше награди, осигурени от ЖГЕРБ - Шабла.

40 ЛВ. КЪМ ПЕНСИИТЕ ЗА ВЕЛИКДЕН
Допълнителна сума за Великден в размер на 40 лв. към
пенсията за месец април ще
получат 1 226 698 пенсионери.
Това са хора, на които пенсията
или сборът от пенсиите, заедно
с добавките и компенсациите
към тях, за месец април 2018 г.
е в размер до 321,00 лв. включително, т. е. до размера на линията на бедност.

За изплащането на добавките към пенсиите за Великден
правителството отпуска допълнителни 49,1 млн. лева по бюджета на държавното обществено осигуряване. Средствата
са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/
или трансферите по централния бюджет.
МС

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

Купувам и продавам къща
в гр.Шабла
ТЕЛ: 0885 11 70 51

За да продадете земята
си на посочена от вас пазарна цена:
Телефон: 0878 263 071

Купувам къща в Шабла
до 40 000 лв., според къщата.
Телефон: 0988864297, Здравков

Извършвам косене на трева,
фрезоване, поддръжка на частни имоти.
Телефон: 0884 52 50 80

КУЛТУРА

ЗАСЕДАВА ОБЩЕСТВЕНИЯТ
СЪВЕТ КЪМ СУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“
През м.март 2018 година
общественият съвет към СУ
„Асен Златаров“ гр. Шабла проведе заседание (общественият
съвет е орган за подпомагане
развитието на детската градина
и училището и за граждански
контрол на управлението им,
формиран въз основа на Закона за предучилищното и училищното образование, влязъл в
сила на 1 август 2016 година). В
него взеха участие Теодора Вълчанова – председател на съвета,
представител на родителите,
Елица Димитрова – член, представител на родителите, Таня
Янакиева – член, представител
на финансиращия орган (община Шабла), Пламен Петров –
член, представител на работодателите, чийто развиван бизнес
предлага заетост на завършващите образование в СУ Шабла
и Михаела Михайлова – член,
представител на ученическия
съвет. В заседанието се включиха директорът на училището
– Петранка Валентинова и педагогическия съветник – Даниела
Димитрова.
Предварително обявеният

дневен ред предвиждаше обсъждането на:
1. Прием на ученици в първи клас за учебната 2018/ 2019
година.
2. План - прием в VІІІ клас
през учебната 2018/ 2019г.
3. Бюджет на СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла за 2018 година.
Общественият съвет прие
условията, критериите и сроковете, според които ще се
осъществи приемът в І клас за
предстоящата учебна година,
изготвени от ръководството на
СУ „Асен Златаров“ и предложени по точка първа от дневния
ред.
При
обсъждането
на
план-приема след VІІ клас (по
т. 2 от дневния ред) директорът
на СУ „Асен Златаров“ запозна
присъстващите с предлаганите
професии. Бъдещите гимназисти ще могат да избират между:
Професия „Организатор на
туристическа агентска дейност“
- със специалност „Организация на туризма и свободното време“. Срок на обучение 5
години, с III-та професионал-

но-квалификационна степен;
Професия „Ресторантьор“ –
със специалност „Производство
и обслужване в заведенията за
хранене и развлечения. Срок на
обучение 5 години, с III-та професионално-квалификационна
степен.
Професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“. Срок
на обучение 5 години, с II-ра
професионално-квалификационна степен.
Професия „Сътрудник в
бизнес-услуги“ със специалност „Бизнес услуги“. Срок на
обучение 5 години, с II-ра професионално-квалификационна
степен.
Стана ясно, че е проведена
анкета с учениците от VІІ клас,
които от своя страна имат достатъчно информация за предлаганите професии и специалности. За да се популяризира
нивото на знанията и уменията,
които получават завършващите
средно образование в СУ „Асен
Златаров“, предстои „Ден на отворените врати“. Целта е и родителите на учениците да получат

по-пълна представа и се убедят
относно резултатите от обучението по различните видове
професии.
Михаела Михайлова – член
на обществения съвет, сподели
с присъстващите как протича
подготовката и какви са вълненията на единодесетокласниците, свързани с участието им във
фестивала на учебно-тренировъчните фирми в края на м. април т. г. в гр. Пловдив. Известно
е, че това е дейност, чието финализиране по традиция разнася
славата на училището.
Общественият съвет даде
положително становище по
предложения план-прием.
По точка трета от дневния
ред председателят на съвета
подробно запозна членовете му
с бюджета на СУ Шабла за 2018
година. Представителите на
училището споделиха за тежестите по издръжката, свързани
с обслужване на двете бази, в
които се води учебния процес.
Общественият съвет одобри
предложения бюджет за настоящата година.
Изгрев

ИМАШЕ ЕДИН
ВЪЛШЕБНИК

СПОРТ И ЗДРАВЕ
СРЕД ПРИРОДАТА!

„Здравей, вълшебнико! Водя при тебе новите млади читатели
на родината... Искаме да се вгледаме в света край себе си през твоите добри, всевиждащи очи, да напишем и да прочетем светлата
книга за твоя живот и за твоя труд.“
(Георги Струмски)

Пролет е! Цветните багри
на пролетта изместват сиво-черните и бели зимни
цветове на природата. Слънцето разпръсква все повече златната си светлина и
топлина. Много от хората
затворени от студа у дома,
обилните трапези през зимните празници, обездвижването и липсата на пресни
плодове и зеленчуци натрупват не малко килограми. Затова пролетта е сезонът през
който да помислим за здравето си, като водим здравословен начин на живот.
Жителите на село Тюленово
са решили месеците април и
май да бъдат месеци за спорт
сред природата и здравословно
хранене.
Обявяваме:

На 28.03.2018 г. в детския
отдел на читалищна библиотека се проведе литературен час,
посветен на творчеството на
Ангел Каралийчев. Ученици-

те от 3 клас на СУ „Асен Златаров“, с класен ръководител
Милена Тодорова се запознаха
с приказния свят на писателя.
Дияна Димитрова

11 април – Ден на чистия
въздух – поход по брега на морето;
18 април - На фитнес сред
природата – ползване на фитнес уредите на спортната площадка;
25 април – Ден на чистата
вода;
2 май – С чаша билков чай
сред природата – ползване на
фитнес уредите;
9 май – Цветна сряда - поход до местността с ирисите;
16 май – Да почистим природата – поход с цел почистване на околната среда.
Ако желаете да се включите
в обявените мероприятия „Заповядайте“ да се погрижим заедно за здравето си.
НЧ „Изгрев-1936“ и
кметство село Тюленово

ВЕЛИКДЕНСКИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР
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ПРОСТИ НИ!

Молитвите ни станали са
птици,
бездомни скитат в
синьото небе.
Завий ги, Боже, с тежка
плащеница,
попила свята кръв от
твоите ръце!
Голгота днес са всички
пътища,
най-стръмните раздират
наште дни.
Прости, Исусе, грешните
ни сънища
и слепотата във душите
ни прости!
Прости на Юда! Пак ще те
целуне,
а после сребърни монети
ще брои.
Отново ще са тридесет
безумия,
но вече ще кънтят като
вини.
Прости ни мъките на
кръста, Боже!
И за венеца ти от тръни
ни прости!
Смири ни, Боже! Ти
единствен можеш
да сториш чудото – да ни
спасиш.
От злото изцели ни, мили
Боже!
Ходи по мислите ни,
сякаш по вода!
Възкръснал, запали ни
вечен огън,
от него всеки да си вземе
по искра!

Ивелина Никова

МЕСТНИ ТАЛАНТИ

ВОСКРЕСЕНИЕ
ХРИСТОВО

Хора, погледнете навънпризива чуйте на камбанния звън,
посрещнете утрото новопосрещнете Воскресението Христово!
Приветствайте нашият Спасителпоканете го във вашите сърца,
глава сведете пред този изцелителпред най-могъщия господар на света!
Греха човешки пое върху плещите,
изправи гръд пред злото и страха,
разпали в нас искрата на мечтитепревърна се в най-ярката звезда!
През мрака тя в нощите ни водитрепти със лунна светлина,
крачим смело през човешките неволидалеч сме вече от ръцете на греха!
На крилете си птиците носят венецс него прелитат небето,
песен чудна пеят за този агнецвърнал в сърцата радостта на детето!
С тях ангели припяват с медния си гласблагодарност от душите се лее,
благословия те молят за всеки от насза нея човекът копнее!

Деня на хумора, шегата и лъжата отбелязаха „смехораните“
от втора група на ДГ „Дора Габе“-Шабла

Мили момичета,
Поздравяваме Ви с успешното представяне в предаването „От
българско по-българско“. Желаем Ви да сте живи и здрави, и да се
представяте все така на още много сцени.
Мария Якимова-председател на пенсионерски
клуб село Ваклино и Галина Петкова-ръководител
на певческа група в селото

В рамките на два дни в изложбената зала на СУ „Асен
Златаров“ беше открит Великденски благотворителен базар.
Негов инициатор е училищния
съвет-каза неговият председател Саня Цонкова. Посети-

телите можеха да разгледат и
закупят ръчно бродирани картички, украса, сладкиши, дело
на възпитаниците на училището. Отделно беше поставена и
кутия за дарения.
Изгрев

Радвай се, земьо, бучете водисърцата са вече свободни,
Господ Исус за вечността се преродиспаси душите греховни!
Бе на земята, стана наш роб,
научи ни да живеем във святост,
за човека остава, той верен до гроб
милва ни със своята благост!
Мариана Атанасова
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ШАХМАТНА ВЕРИГА
В рамките на месец се проведоха два турнира от веригата
любителски регионални турнира под егидата на шахклуб
„Хармония“- Шабла.
Припомням, че на първите два турнира домакинстваха
Дуранкулак и Тервел. Третият пореден турнир се състоя в
село Кардам в края на снежния
февруари. Той беше и най-оспорвания досега.
Получи се следното крайно
отборно класиране:
1.Шабла;
2.Белослав;
3.Тервел;
4.Дуранкулак;
5.Кардам - I;
6.Кардам – II.
Оспорваният характер личи
и в подреждането по дъски,
където победителите бяха от 4
различни отбора, а освен това
никой от тях не успя да събере
максимален брой точки.
Първа дъска – Павлин Гочев
от Шабла. Втора дъска – Валери
Рибаров от Кардам – I. Трета
дъска – Диан Ангелов от Дуранкулак. Четвърта дъска – Димитър Янев от Тервел.
За отбора на Шабла по реда
на дъските играха Павлин Гочев, Любомир Доксев, Георги
Доцин и Димитър Павлов.
За отбора на Дуранкулак се
състезаваха Живко Бойваленков, Пантелеймон Райчев, Диан
Ангелов и Йордан Мирчев.
На 24 март (събота) ние поехме домакинството на четвъртия пореден турнир.
Различното при него беше

това, че в първия отбор на Кардам играха 4 градирани играчи,
редовни участници в държавни
първенства и турнири, което
бе в противоречие с основната идея на веригата, т.е нейния
аматьорски характер. Като
добри домакини ние ги допуснахме до участие, но в крайна
сметка битката за челните места се водеше между само 3 отбора – Белослав, Кардам – I и
Шабла.
Белослав и Шабла постигнаха равни резултати срещу
Кардам – I (всички от град
Добрич), но Белослав ни победи в личната среща и това
предопредели крайното подреждане:
1.Белослав;
2. Кардам – I;
3.Шабла;
4.Дуранкулак;
5.Тервел;
6. Кардам – II.

ОБЩИНАТА
ИНФОРМАЦИЯ
за провеждане на
1-ви шосеен пробег
„Шабла”

Отборът на Шабла (господата в ляво)
Класирането по дъски доби
следния вид:
Първа дъска – Данаил Андонов - Кардам – I. Втора дъска –
Деян Димитров – Шабла. Трета
дъска – Иван Иванов – Белослав. Четвърта дъска – Георги
Стаматов – Белослав.
За нашия отбор по дъски играха:
Станимир Христов, Деян

Победителите…

Димитров, Георги Доцин и Павлин Гочев.
За колегите от Дуранкулак
играха същите състезатели,
като Живко Бойваленков и
Пантелеймон Райчев си размениха дъските.
Последният турнир ще бъде
на 22 април (неделя) в град Белослав.
В генералното класиране
уверено води отборът на Белослав, който дори и да бъде последен на свой терен, ще запази
първото си място. Нашият отбор най-вероятно ще запази
второто си място, но за третото
място ще се води жестока битка
до последната партия, тъй като
отборите на Тервел, Дуранкулак и Кардам имат в момента
равен брой точки.
Но най-големият победител
ще бъде със сигурност приятелството и взаимното уважение между участниците във
веригата, които са повече от 40
човека.
Христо Жечев

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЗООПАРКЪТ С БЕЗПЛАТЕН
ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ
ВХОД ЗА ВЕЛИКДЕН

Предстои честването на Великденските празници. Това
събитие е свързано със събирането на големи групи хора, както в църковните храмове, така
и на други обществени места.
Християнската
традиция
изисква спазването на определени ритуали при отбелязването на празника, един от
които е паленето и пренасянето
на горящи свещи от църквите
до домовете, което крие риск
от повишаване на пожарната
опасност и възникване на запалване и пожар. Много хора
палят свещи и кандила вкъщи,
които остават без наблюдение.
Откритият пламък лесно запалва намиращите се в близост
горими материали.
РС ПБЗН Шабла призовава за внимателно боравене
със свещите при посещение
в църковните храмове. Всяка
запалена свещ, е потенциална
опасност, особено за хората с
по-дълги и обемни коси, които
само за миг могат да пламнат.
Ако обаче всеки пази най-близ-

ко стоящите до него хора, вероятността да пламне нечия
дреха или коса намалява. Запалените свещи, които множеството граждани пренасят след
църковните церемонии, създават сериозни предпоставки за
възникване на пожари. Оставени без надзор върху горими
предмети може да предизвикат
пожар. Опасност за запалване
се крие и при пренасянето им
в автомобилите. След пренасянето на запалените свещи в
домовете си, не ги оставяйте да
горят без надзор, дори ако сте
в съседна стая. Пламъкът лесно
се прехвърля от един предмет
на друг, а последиците до които може да доведе един пожар
са изключително сериозни. Не
допускайте децата да си играят със свещите, а боравенето с
тях да става само с родителски
контрол.
При инцидент незабавно
потърсете помощта на огнеборците, като сигнализирате по
най-бързия начин на 112!
РС ПБЗН Шабла

Центърът за защита на
природата и животните в Добрич ще отвори вратите си за
безплатни посещения на 8 април, на големия християнски
празник Великден. На площ от
16 хектара могат да се видят
над 120 вида животни, сред
които и единствените представители на Балканите - семейство коне на Пржевалски.
Сред непокътната природа в
максимална близост до естествената им среда се отглеждат
елени, сърни, лами, муфлони,
мечки, кози, фазани, бизони,

водни и екзотични птици. Най
– новите обитатели на Центъра са кенгуру и нанду. Зоопаркът предлага и много забавления за децата, сред които
кула за наблюдение, лабиринт,
люлки, пързалки и пясъчник.
Безплатно посещение в зоопарка се организира и всеки
вторник. През останалите дни
входът за деца до 7-годишна
възраст е без такса, за ученици,
студенти и пенсионери таксата
е 1 лев, а за всички останали
посетители е 2 лв.
Дарик Добрич

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

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

0897 488 384

Продавам прасе – 130 кг.
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

НОВ ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ
ОТ РОДИТЕЛИ ЗА
ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕТЕГЛЕДАЧИ

Агенцията по заетостта стартира нов прием на заявления по
проект „Родители в заетост” в
периода 26 март – 20 април 2018
г. Проектът е съфинансиран от
Европейския социален фонд на
Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020
и подпомага родителите с деца
до 5 години за по-доброто съвместяване на професионалния
с личния живот, като същевременно предоставя възможност
за заетост на безработни лица
за полагане на грижи за отглеждане на малки деца. След приключване на първия прием по
проекта е наличен свободен финансов ресурс в размер малко
над 8 млн. лв., в рамките на който ще бъдат одобрени и включени допустими родители, подали
заявление за участие.
866 родители от общо 2119,
подали заявления през първия
прием, вече са одобрени и включени в проекта. До момента са
подадени 2586 заявления от безработни лица, които желаят да
бъдат наети като детегледачи, а
одобрените са 1983. От предвидените за включване в проекта
1500 родители, 684 вече се възползват от услугата за отглеждане на деца.
И по време на втория прием
по проект „Родители в заетост”
право да подават заявления
имат родители на деца от 0 до 5
години, които не са записани в
детски заведения. Родителите,
които могат да се възползват от
услугата по проекта и желаят
да подадат своите документи за
участие при новия старт, трябва
да бъдат от следните две групи:
- родители, които имат осигурено работно място по трудово правоотношение или са
самонаети/ самоосигуряващи
се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се

върнали на работа;
- родители, които са безработни.
Агенцията по заетостта обръща внимание, че тези родители, които дългосрочно ползват
отпуск или отсъстват от работа
поради отглеждане на дете/деца
от 0 до 5 години и имат осигурено работно място (по трудово
правоотношение или като самонаети/ самоосигуряващи се
лица), не следва да са се върнали
на работа до получаване на одобрение за включване в проекта.
Безработните
родители трябва да започнат работа
при работодател или като самонаето/самоосигуряващо се
лице в рамките на 4 (четири) месеца от получаване на услугата
за отглеждане на дете. След като
започнат работа, договорът на
детегледача може да бъде удължен и така той да полага грижа
за детето в срок до 18 месеца.
Бюрата по труда ще продължат да извършат подбор сред
регистрираните безработни за
детегледачи, като ги насочват за
одобрение от родителите. Целта
е родителите да могат да изберат най-подходящия детегледач
за детето си и да се върнат на
работа, за да продължат професионалната си кариера или да
намерят подходяща работа.
Заявления ще се приемат
на хартиен носител, лично във
всички бюра по труда в страната, в работни дни между 8.30 и
17.00 часа. или на имейл: roditeliv-zaetost@az.government.bg(сканирани с подпис или електронно подписани).
Подробна
информация
може да получите в Дирекция
„Бюро по труда”-Каварна, ул.”Д.
Стойков”10; филиал Шабла, ул.
„Волга” 2А или официалната
интернет страница на Агенцията по заетостта: http://www.
az.government.bg.

ПРИЗИВ ЗА ДАРЕНИЕ

САЛОН ЗА КРАСОТА ГР. ШАБЛА

За контакти: 0885 423 583, 0886 042 937

Шабла, 21-и април 2018
Начало - 9:30 часа
Старт-финал: Градски стадион – Шабла
Дистанция – 13.782 км
Регистрация и регламент за участие:
1. Право на участие имат всички желаещи родени преди 2004-а
година и регистриралите се на www.runbulgar.com
2. Раздаването на стартовите номера и пакети ще се извършва в сградата на община Шабла на 20 април от 9:00 часа до
19:00 часа и по изключение в деня на състезанието 21 април от
8:00 до 9:00 часа на старт-финала на стадион Шабла.
3. Всеки регистриран получава уникална фанелка с логото на
Run Bulgaria от Sport Depot, а всеки завършил – медал.
4. Първите трима при мъжете и жените получават ваучери
от Sport – Depot за 50 лв.

Пристигнаха дългоочакваните гости, нека ни носят здраве

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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