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Мисъл на броя

„Бори се до край, болката е временна, победата - вечна!“

Рой Джоунс Младши

шАбЛА ЩЕ бЪДЕ ДоМАКИН НА вТоРИ НАЦИоНАЛЕН
ТУРНИР По ЛЕКА АТЛЕТИКА „КоСТА вАСИЛЕв“

Община Шабла, Българска
федерация по лека атлетика (
БФЛА) и Спортен клуб по лека
атлетика „Нефтяник 2014“ гр.
Шабла организират Втори национален турнир по лека атлетика „Коста Василев“ за деца,
юноши, девойки, мъже и жени.
Коста Василев е известен
спортен деятел в Шабла. Той
поставя начало на съвременното организирано спортно
движение в този край. Дългогодишен учител по физическо възпитание, под чието
ръководство израстват поколения спортни таланти от града.
Турнирът ще се проведе на 21

април 2018 г. (събота) на стадиона в Шабла от 9:30 часа.
Негова основна цел е да се
популяризира
леката
атлетика в община Шабла.
Право на участие имат всички картотекирани в БФЛА
състезатели, като всеки участник може да се състезава
само в една възрастова група по Наредбата на БФЛА.
Състезателите ще се представят в следните дисциплини:
тласкане на гюле, хвърляне
на копие, скок дължина и бягане на 60, 100, 200 м и 400 м.
Наградният фонд на турнира е
осигурен от община Шабла.

ЯВОР НИКОЛОВ – ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ
ДО 14 ГОДИНИ НАВРЪХ ВЕЛИКДЕН!
Състезателят на „Хармония”
Шабла Явор Николов е новият
шампион на България по блиц до
14 години. Точно на 8 април – Великден, нашият шахматист спечели държавната титла от първенството в Пловдив с убедителния
резултат 6 точки от 7 възможни.
По пътя към златото, Явор допусна една загуба в третия кръг, но
въпреки това стигна до директен
сблъсък за първото място срещу
Никола Лазаров от „Енергия” Добрич. Победата беше единственият резултат, който му гарантираше
титлата на 100% и той я постигна.
Заслужен успех за положения през
годините труд, огромна радост за
родителите и мен като треньор.
По традиция, повече от 10 години държавните индивидуални
първенства от 12 до 20 години се
провеждат в „Гранд Хотел Пловдив” (бивш „Новотел”) по време
на априлската ваканция. През
2018-а, Явор влезе в горна възрастова група до 14, където конкуренцията е много по-сериозна.
Той игра и на трите дисциплини
– класически, ускорен шах и блиц.
Надежди за добро представяне
имахме и в другите два турнира.
Класическият шах беше труден и
изморителен маратон. От 1 до 6
април, състезателите изиграха 9
партии, като в три от дните имаха по два кръга. За сведение, един
двубой може да продължи повече от 4 часа, както се случваше
при Явор. През цялото време той
игра с ужасна кашлица. Това определено не бе неговият турнир.
Не успявахме да се подготвим
качествено за отделните съперници, да почиваме достатъчно, да се
храним спокойно и пълноценно,
поради липса на физическо време.
За мен бе особено тежко, представям си на детето какво му е било.
В крайна сметка резултатът на

Явор Николов (отдясно) и
бронзовият медалист Никола
Лазаров от Добрич
Явор 4.5 точки от 9 възможни не
отговаря на амбициите и възможностите му.
На ускорения шах се представи по-добре – 5 място. В последния кръг имаше шанс за медал,
но загуби от шампиона Валентин
Митев. В играта и здравословното
му състояние обаче имаше значително подобрение и надеждите ни
за призовата тройка бяха живи
преди последната дисциплина
– блиц (най-бързата контрола в
шаха). Там Явор показа истинските си възможности. Буквално възкръсна. Събра се и с много воля,
желание и мъничко късмет стигна до титлата. Десетте минути в
очакване края на последния кръг
бяха едни от най-вълнуващите,
емоционални и напрегнати в живота ми до момента. Накрая въздъхнахме с облекчение. Признавам си, че и няколко сълзи пуснах.
Припомням, че миналата година Явор е сребърен медалист от
държавното първенство до 12 години. Сега успя да надгради това
си постижение и то в значително по-силна група. Благодаря на
всички колеги и родители, които
споделиха емоциите с нас. Страдахме, надявахме се и накрая се радвахме. Осми април 2018 година
– Великден ще остане със златни
букви в историята на шабленския
спорт като един велик ден!
Деян Димитров

По време на първият турнир „Коста Василев“ – Шабла 2017 година

Брой 14 (665)

І Шосеен пРоБеГ „ШаБЛа“
Шабла, 21 април 2018 година
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
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.
Стартът ще бъде даден на Градския стадион в Шабла и ще
премине по улиците: „Добруджа“, „Равно поле“, „Нефтяник“,
до Шабленския фар и обратно: „Нефтяник“, „Мусала“, „Втори
юни“ - Стадиона.
Организаторите напомнят, че в периода 9.30 – 11.00 часа ще
бъде временно ограничено движението по тези улици.

ИКЕБАНА - ИЗТОЧНА
ФЕЕРИЯ ОТ БАГРИ

оБласТен инФормационен ценТър-доБрич

Областен информационен център – Добрич има удоволствието, да
покани представители на общинска администрация, общински съветници, кметове и кметски наместници, доставчици на социални услуги, неправителствени организации, работодатели, собственици на съществуващи предприятия, обучителни и образователни организации,
граждани и медии за участие в информационна среща на тема: „Възможности за финансиране с европейски средства и електронно
кандидатстване“.
Събитието ще се проведе на 18 април (сряда) 2018 г., с начален час
14,00 часа. в залата на Зелен образователен център“ град Шабла
По време на събитието ще бъдат представени актуалните възможности за кандидатстване по Оперативните и Транснационални програми,
както и Програмата за развитие на селските райони за 2018 година. Ще
бъде презентирана и функционалността на Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020
(ИСУН 2020). Информацията е насочена към всички потенциални бенефициенти в областта. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, допустими дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат
запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.
Вярваме, че инициативата ще представлява интерес за Вас!
ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ И ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
ОИЦ – Добрич, е част от мрежата от 28 информационни центрове
за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз,
създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро
управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския
социален фонд.
Проект № BG05SFOP001-4.0010018-С01 „Развитие на Областен
информационен център-Добрич“
финансиран от Оперативна програма
„Добро управление“ , съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ТЕКАТ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ
ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА
В началото на месец април
започна текущ ремонт на общинския път I-9 Дуранкулак
– Крапец – къмпинг „Карвуна“. Той е на стойност 110 хил.
лв., а Изпълнител на строително-монтажните работи е „Оде-

сосстрой“ ООД град Аксаково.
В селата Крапец и Тюленово
е предвиден ремонт на уличната
мрежа и полагането на трошенокаменна настилка. Срокът на
изпълнение е 35 календарни дни.
Изгрев

ПРЕГЛЕДИ

ПРИ Д-Р НИКоЛА ЗЛАТЕв

кардиолог

25 април (сряда), 13:00 часа - Шабла

Скъпи приятели,
с ароматно настъпващата
пролет, с която природата носи
феерия от добри преживявания и усещания, ни предстои
пролетен уикенд, който ще
посветим на растенията чрез
интересни композиции или на
изкуството за аранжиране на
цветя – икебана.

11:00 ч. - Работилница за
деца - такса 6 лв.
13:00 ч.- Работилница за
възрастни – класическа компо-

На 28.04.2018 г. (събота),
съвместно с Оксана Щик, Ви
каним заедно да споделим
творческата си енергия, да се
порадваме на пъстри цветове
и ухания, и да създадем нежни
цветни композиции.
Работилницата ще ви даде
възможност да вземете първия
си урок по икебана и да изработите своя композиция - класическа и/или свободна.
Курсът е подходящ за начинаещи, за хора, които искат да
се докоснат до това изкуство,
както и за тези, които искат да
се съберат с приятели с общи
интереси.
Такса и условия за участие:

зиция - такса 6 лв.; материали-2
клонки, 3,5 или 7 бр. цветя от
един вид; 7 участника максимум;
14:30 ч.- Работилница за
възрастни – свободна композиция - такса 6 лв.; материали
- съд по ваш избор и различни
видове цветя и клонки;
Водещ: Оксана Щик - сертифициран преподавател по икебана в Япония.
Краен срок за записване 25.04 (сряда)
Добре дошли сте да се присъедините!
Екипът на Зелен
образователен център
град Шабла

Юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските
земи, трябва да представят до
края на месец април в РСПБЗН схеми с разположението
на засетите площи с житни
култури,
пожарозащитните
ивици, пътищата за придвиж-

ване на пожарната техника и
действащите водоизточници
съгл. НАРЕДБА № 8121з-968
ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА
ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ
ЗЕМИ.

РС ПБЗН ШАБЛА НАПОМНЯ:
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ОБЩИНАТА
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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/ 943 526

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

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

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

На най-високи цени!

Телефон за контакт: 0887/70-75-41

НАЕМАМ ЗЕМЯ

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

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

Купувам къща в Шабла
до 40 000 лв., според къщата.
Телефон: 0988864297, Здравков
ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 22 април 2018 година
се навършват
12 години от смъртта
на

Деспа Димова
Хаджииванова

Минават дни, месеци, години,
но ние никога няма да те забравим!
Поклон пред паметта ти!
Почивай в мир!
От семейството

ОБЩИНА ШАБЛА

ОБЩИНА ШАБЛА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА
ШАБЛА
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Община Шабла, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и в съответствие с Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг от Община Шабла,
кани местната общност да участват в публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по реда на чл. 19а
от Закона за общинския дълг от фонд ФЛАГ ЕАД за финансиране на
разходи по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ
V-A Румъния-България 2014-2020, Приоритетна ос 5: „Ефективен
регион“, Специфична цел 5.1: „Повишаване на кооперативния капацитет и ефективността на публичните институции в контекста
на трансграничното сътрудничество“ по изпълняван от Община
Шабла проект:
„Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество – обединени в
битката срещу заболяванията“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 47404/03.04.2017 г. по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.
Номер на договора за БФП: 47404 от 03.04.2017 г.;
Бенефициент: Община Шабла, Р. България и гр. Хършова, Р. Румъния;
Общи параметри на проекта:
Предназначение: Предметът на проекта е реконструкцията и
оборудването на многофункционалната спортна зала в град Шабла;
Обща стойност на одобреният проект на Община Шабла:
672 453,89 евро без вкл. ДДС.
Начин на финансиране: ЕФРР в размер на 85%, национално
съфинансиране – 13 % и собствен принос – 2 % от стойността на
договора и недопустим за финансиране данък върху добавената
стойност в размер на 131 138,19 евро.
Предмет на обсъждането:
Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит
от „Фонд за органите на местното самоуправление в България –
ФЛАГ“ ЕАД, съгласно чл. 19а от Закона за общинския дълг за осигуряване на съфинансиране (собствен принос и недопостим за финансиране ДДС) за реализация на проекта.
Стойност на кредита за финансиране: до 265 000 (двеста шестдесет и пет хиляди) лева.
Срок за погасяване на кредита – до 120 (сто и двадесет) месеца.
Начин на обезпечаване:
Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Шабла, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните
финанси и бюджетните взаимоотношения на община Шабла по чл.
52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която,
настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.
8. Място и лице в Община Шабла, от което могат да се получат
материали за обсъждането, преди датата, на която то ще се състои:
ст. 211, Росен Василев – Началник отдел „Бюджет, финанси и общинска собственост“. Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с материалите за обсъждането и на електронната страница
на Община Шабла – www.shabla.bg.
Публичното обсъждане ще се състои на 25.04.2018 г., в 09:30 часа
в заседателната зала на Общински съвет - Шабла, находяща се в
сградата на Община Шабла, ул.„Равно поле“ № 35, ет. 3.
Поканата се публикува във вестник „Изгрев“, на електронната
страница на Община Шабла – www.shabla.bg и се поставя на информационно табло в Община Шабла.
МАРИЯН ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ
НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ШАБЛА
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Община Шабла, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския
дълг и в съответствие с Наредбата за провеждане на обществено
обсъждане за поемане на общински дълг от Община Шабла, кани
местната общност да участват в публично обсъждане за поемане
на дългосрочен общински дълг, финансиран по реда на чл. 19а от
Закона за общинския дълг от фонд ФЛАГ ЕАД за финансиране
на разходи по Програма за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020, Приоритетна
ос 5: „Ефективен регион“, Специфична цел 5.1: „Повишаване
на кооперативния капацитет и ефективността на публичните
институции в контекста на трансграничното сътрудничество“ по
изпълняван от Община Шабла проект:
„Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество – обединени
в битката срещу заболяванията“ по Договор за безвъзмездна
финансова помощ № 47404/03.04.2017 г. по Програма за
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РумънияБългария 2014-2020 г.
Номер на договора за БФП: 47404 от 03.04.2017 г.;
Бенефициент: Община Шабла, Р. България и гр. Хършова, Р.
Румъния;
Общи параметри на проекта:
Предназначение: Предметът на проекта е реконструкцията
и оборудването на многофункционалната спортна зала в град
Шабла;
Обща стойност на одобреният проект на Община Шабла:
672 453,89 евро без вкл. ДДС.
Начин на финансиране: ЕФРР в размер на 85%, национално
съфинансиране – 13 % и собствен принос – 2 % от стойността на
договора и разходите за данък върху добавената стойност.
Предмет на обсъждането:
Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит
от „Фонд за органите на местното самоуправление в България
– ФЛАГ“ ЕАД, съгласно чл. 19а от Закона за общинския дълг за
осигуряване на мостово финансиране за реализация на проекта.
Стойност на кредита за финансиране: до 400 000 (четиристотин
хиляди) лева.
Срок за погасяване на кредита – до 24 (двадесет и четири)
месеца.
Начин на обезпечаване:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Шабла по
Договор за безвъзмездна помощ № 47404/03.04.2017 г., сключен
с Управляващия орган на Оперативна програма ИНТЕРРЕГ V-A
Румъния-България 2014-2020, постъпващи по банкова сметка,
вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също
са обект на особен залог;
- Учредяване на залог върху постъпленията по сметката
на Община Шабла, по която постъпват средствата по проект
„Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество – обединени в
битката срещу заболяванията“ по Договор за безвъзмездна помощ
№ 47404/03.04.2017 г.;
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични
вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на
община Шабла, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон
за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на
община Шабла по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за
публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията
за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на
особен залог.
8. Място и лице в Община Шабла, от което могат да се получат
материали за обсъждането, преди датата, на която то ще се състои:
ст. 211, Росен Василев – Началник отдел „Бюджет, финанси и
общинска собственост“. Всички заинтересовани лица могат да
се запознаят с материалите за обсъждането и на електронната
страница на Община Шабла – www.shabla.bg.
Публичното обсъждане ще се състои на 25.04.2018 г., в 09:30 часа
в заседателната зала на Общински съвет - Шабла, находяща се в
сградата на Община Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, ет. 3.
Поканата се публикува във вестник „Изгрев“, на електронната
страница на Община Шабла – www.shabla.bg и се поставя на
информационно табло в Община Шабла.
МАРИЯН ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

ПОКАНА

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

КООПЕРАЦИЯ „ГРАНИЦА“

ПОКАНА
УС на Кооперация „Граница” с.Граничар, общ.Шабла, обл.Добрич, свиква годишно отчетно събрание на 28.04.2018 година
(събота) от 09.00 часа в залата на читалище „Свобода 1940”
с.Граничар при следния

ДНЕВЕН РЕД:
Приемане и освобождаване на член-кооператори.
Отчет за работата на УС на кооперацията.
Приемане на годишният финансов отчет.
Отчет на КС на кооперацията.
Разни.
При липса на кворум, събранието ще се проведе един час след обявеното време, независимо от броя на присъстващите.

Каним всички член-кооператори да присъстват на събранието.
От ръководството

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

ПОКАНА

КК „Златни Пясъци“ р-т „Стария Фар“ набира
персонал за сезон 2018 г.:

готвачи, сервитьори и миячки.

* готвачи - 1000 лв.
*сервитьори - английски език -750 лв.
*миячки – 660 лв.
подсигурява: настаняване и храна

Телефон за контакти: 0888631744
ПОКАНА
за общо събрание на Народно читалище „Зора 1894”-гр.Шабла
На основание чл.15, ал.1 от Закона за народните читалища
Настоятелството на Народно читалище „Зора 1894”-гр.
Шабла свиква Общо събрание на 26.04.2018 г. (четвъртък)
от 17.00 часа в Хоровата зала на читалището при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Отчет от Настоятелството за дейността на НЧ ”Зора1894” –
гр.Шабла за 2017 г.
2. Отчет на Проверителната комисия при НЧ ”Зора184” – гр.
Шабла за 2017 г.
3. Приемане на бюджет на НЧ ”Зора1894” – гр.Шабла за 2018 г.
4. Приемане на План за работата на НЧ”Зора1894” – гр.Шабла
за 2018г.
5. Други.
Каним всички членове на читалището да присъстват.
При липса на кворум събранието се провежда в същия ден
от 18.00 часа в същата зала и при същия дневен ред
(чл. 15, ал. 3 от ЗНЧ)

КУЛТУРА

УСПЕХИ ЗА БИВШ ВЪЗПИТАНИК НА ОУ
„СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ С. ДУРАНКУЛАК

На 29 март в професионална гимназия по икономика и
туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Петрич се проведе
ХІІ Национално състезание
по счетоводство. В него участваха 22 ученици от ХІ клас на
професионалните гимназии по
икономика в страната, класирани на първо място на училищния кръг с повече от 50 точки.
Илиян Живков Петров, ученик
в ХІа клас на Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ (ФСГ) гр. Добрич е представител на нашата област. На
училищния кръг той постигна
93 точки, а на националния - 83
от 100 възможни. Той заема VІ
място в страната. Това е много
добро постижение, което показва високото ниво на подготовка, определен принос, за
което има и неговият учител по
счетоводство Димитричка Порязова.
Илиян е от с. Захари Стояново. До VІІ клас е ученик на
ОУ „Св. Кл.имент Охридски“
с. Дуранкулак. Тук той е отличен ученик, активно участва не
само в извънкласната дейност,
но и в олимпиади и състезания.
Най-доброто му постижение е
от областния кръг на олимпиадата по физика в VІІ клас, където се класира на Х място (пред
него са само ученици на природо-математическата гимназия).
Негов преподавател е Светла
Иванова. През 2014 година след

Илиян и неговият учител Д. Порязова при награждаването в гр.
Петрич
много добрия резултат на националното външно оценяване
взема решение да продължи
образованието си във Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ гр. Добрич, специалност „Застрахователно и
осигурително дело“.
Във ФСГ „Васил Левски“
гр. Добрич Илиян запазва отличния си успех. Две учебни
години се класира за областния
кръг на олимпиадата по история и цивилизация, като през
настоящата заема второ място.
И още един успех има Илиян
през тази учебна година. ИУ
Варна организира за втори път
Университетската национална
олимпиада за ученици от ХІ
и ХІІ клас от езиковите и професионални гимназии по ико-

номика. На 25 ноември 2017 г.
Илиян участва в олимпиада по
„Счетоводство и одит“. Регламентът позволява на средношколците да представят своите
знания и умения в два формата:
написване на есе на тема „Счетоводството – едно образование с много възможности“ и решаване на тест по счетоводство
с 25 затворени въпроса. Илиян
решава тест и получава 73% от
максималния брой точки. Този
резултат се признава за оценка
отличен 5,50 и му дава право
след една година да бъде студент в специалност „Счетоводство и одит“ в Икономически
университет гр. Варна.
Ето какво сподели Илиян за
читателите на в. „Изгрев“: „Горд
съм, че са ме обучавали едни

страхотни учители, каквито
работят в ОУ „Свети Климент
Охридски“, с. Дуранкулак. Те
ми дадоха много добра основа,
на която сега стъпвам здраво.
Дуранкулашкото училище е
училище с традиции, запазени
във времето. Тукса учили баща
ми и сестра ми, която завърши и
Финансово-стопанска гимназия
„Васил Левски“ гр. Добрич с отличен успех, а сега е студентка в
ИУ – Варна. И аз избрах да продължа образованието си в тази
гимназия, където работят също
много добри учители. Подготовката, която те ми дават, ще
бъде от голяма полза за по-нататъшното ми развитие. Под
тяхно ръководство изучаваме
задълбочено различни специални предмети, което ни помага
да се насочим към професията.
Участваме и в разнообразни извънкласни дейности. Успехът,
който постигнах на Националното състезание по счетоводство, дължа на г-жа Димитричка Порязова - един прекрасен
учител! Тя е мой преподавател
и класен ръководител. Тя ме откри и без да жали сили и време
разви моите възможности да се
състезавам и постигам успехи
по счетоводство. За това съм й
признателен. В заключение мога
да кажа, че имах и имам късмета
да ме учат добри учители и чрез
в. „Изгрев“ искам да им благодаря.“
Изгрев

Вторник, 17 април 2018 г.

ПОЕТИЧЕН КЪТ

3

ДЕТСКИ ПЛАЧ

На 22 април 2018 година се навършват 95 г. от рождението
на Радой Ралин, български поет лирик и сатирик (1923 – 2004);
Детето ми се къса в плач.
Сънувало, че миналото лято,
когато с батко си били на село,
уж батко му настъпил охлюв...
То взело в свойта длан
строшения и смачкан охлюв
и със сълзи го оросило
и после го оставило
внимателно върху чешмата.
И плаче то за смачкания охлюв,
дали е оживял отново,
дали не го болят
получените рани.
Напразно утешаваме детето,
че охлювът не заслужава жал,
че той е гнусен и противен,
че той е недостоен символ.
Детето иска
нищо на света да не умира.
Детето не признава друго право
освен живота.
Докато е дете.
1966

ПРЕЗ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ
ПРАЗНИЦИ В ОБЩИНАТА

ОТКРИТ УРОК В РС ПБЗН - ШАБЛА НИЕ ВЕЧЕ СМЕ ГРАМОТНИ!
Лазарките от село Ваклино

На 12 април, ученици от трети клас на СУ „Асен Златаров“
– Шабла бяха на посещение в
местната пожарна служба. Тук
третокласниците
разгледаха
сградата, гаражните помещения, но интересът им бе прикован върху специалния пожарен
автомобил. Посещението е във
връзка с изработването на макет, на противопожарен автомобил в часовете по трудово

обучение и какъв по нагледен
материал от лично посещение в
РС ПБЗН-Шабла.
Мл.инспектор Кристиана
Енчева запозна учениците с
правилата за пожарна безопасност в обществени сгради
и ежедневните задачи на огнеборците.
Откритият урок завърши
със снимка за спомен.
Изгрев

КОНКУРС ЗА СНИМКА И
РИСУНКА #EU4CULTURE

Правила за участие:
1. Конкурсът за снимка или
рисунка #EU4CULTURE се
провежда от 5 до 25 април 2018
г. и в него имат право да вземат
участие регистрирани потребители на Фейсбук, които са
харесали страницата наИнформационно бюро на Европейския парламент за България.
2. Участниците в конкурса
трябва да живеят в страна от
Европейския съюз и да разполагат с всички права върху
снимките и/или рисунките,
които споделят. Няма възрастови ограничения.
3. Участието става чрез публикуване на снимка и/или рисунка тук - специално създаденото за целта Фейсбук събитие.
Всеки участник има право да

участва с най-много 3 изображения, които да са придружени
от името на автора, кратко описание и #EU4CULTURE.
4. Темата на конкурса е „Европейска година на културното
наследство“. Подтеми: материално и нематериално наследство (напр. сгради, изкуство,
текстил, машини; традиции,
знание, умения, език и т.н.);
природни дадености (пейзажи,
флора и фауна); дигитално/цифрово наследство.
5. След изтичането на крайния срок и обявяването на резултатите, авторите на печелившите снимки и/или рисунки
изпращат на организаторите по
имейл изображенията си с минимална резолюция 1920 х 1080
пиксела.

Малките, големи артисти…
На 11 април 2018 година
първокласниците от ОУ „Св.
Климент Охридски“ с. Дуранкулак убедиха присъстващите
на Празника на буквите – родители, гости, че вече знаят
всички букви и могат да четат. Водени от своята учителка Живка Йорданова децата
показаха, че вървят смело по
пътя на знанието. С лекота рецитираха стихове и пяха песни
за отделните букви. Като добри
актьори споделиха с публиката
и нелеките моменти, които са
имали, усвоявайки писането. С
удоволствие рецитираха „Родна реч“ от Ран Босилек. В стих
„разказаха“ за солунските братя Кирил и Методий, създали
„българското А-Бе-Ве“.
Първокласниците от ОУ
„Св. Климент Охридски“ с.
Дуранкулак не само знаят буквите, но са усвоили и немалка
част от правилата, чрез които
ще пишат без грешка.
Сбогувайки се със своя
първи приятел - буквара, те
посрещнаха и застанаха до неговата по-голяма сестра – чи-

танката.
В края на тържеството бяха
поздравленията. Директорът на
училището Маргарита Тодорова
изтъкна, че и първокласниците,
и тя са изпълнили обещанието,
което са си дали в началото на
учебната година – децата да се
научат да четат и пишат, тя –
да осигури нови чинове и нова
учебна дъска за работата им в
клас. От нея всеки ученик получи подарък – книжка. Книжка
и химикал им подари и тяхната
учителка Живка Йорданова. Образователни игри и лакомства
за учениците имаше и от името
на общинското ръководство,
поднесени от Таня Янакиева –
началник - отдел „Образование,
култура, младежки дейности и
спорт“. С подаръци ги зарадва
и кметът на с. Дуранкулак Веселин Йорданов.
Много емоции предизвика
изненадата, която първокласниците получиха от училищното настоятелство – торта с
изписаните тридесет букви на
българската азбука.
Изгрев

На Велики четвъртък, на площада пред
НЧ „Зора 1894“-Шабла се състоя празник,
посветен на един от
най-святите християнски празници, Великден.
На сцената първи се
представи Градския духов оркестър с диригент
Панко Добрев. Своя
дебют пред публика
направи детската фолклорна група към чи- Дебютът на детската фолклорна
талището с ръководи- група от Шабла
тел Жана Рачева. Също
дисат яйца-едноцветни
или шарени, но с желание и много старание.
Част от празника
бяха и танцьорите от
детски танцов състав
„Бърборино“ с ръководител Гергана Дафова.
Потребителите
от
Центъра за социална
рехабилитация и интеграция се представиха с
ръчно изработени сувенири за Великден.
Изгрев
НЧ „Изгрев-1936“ и кметство с. Тюленово отправяме пожелание за здраве, благополучие и светли Великденски
празници!
под нейно ръководство
своя поздрав отправиха изпълнителките от
фолклорната група към
пенсионерски клуб „Надежда“ в града.
Докато течеше музикалната програма, деца
- жители и гости на Об- Любов, Коко и Джаная в подготовка
за Великден в село Граничар
щината можеха да боя-
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ПРОГРАМА:
Час

Дисциплина

9:30

Старт – Шосеен пробег Шабла

9:30
9:30
9:45
9:50
10:00
10:00
10:15
10:30
10:30
10:45
10:55
11:15
11:15
11:30
12:15
12:30
12:45
12:50
12:50
13:00

Гюле (2 кг)
60 м
60 м
Скок дължина
Гюле (4 кг)
60 м
Скок дължина
Скок дължина
60 м
60 м
Гюле (3 кг)
60 м
Скок дължина
Гюле (3 кг)
Награждаване – шосеен пробегШабла
Награждаване – деца
родени 2011, 2010, 2009,
2008, 2007, 2006 и 2005
Откриване на турнир „Коста Василев“
Гюле (4 кг)
100 м
Скок дължина

13:15
13:40
13:40
14:15

100 м
100 м
Гюле (5 кг)
200 м

14:30

200 м

14:40
15:00

Гюле
400 м

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ

Група

кръг

14 км

Сектор А

Сектор Б
Сектор А

Сектор Б

Сектор А

15:30 Копие
15:30 Гюле (3 кг)
16:00- Награждаване
16:30

Момичета (родени2008 и 2009)
Момичета (родени 2010 и 2011)
Момчета (родени 2008 и 2009)
Момичета (родени2010 и 2011)
Момчета (родени 2005, 2006, 2007)
Момчета (родени2010 и 2011)
Момичета (родени2008 и 2009)
Момчета (родени2008 и 2009)
Момичета (родени2005, 2006, 2007)
Момчета (родени2005, 2006, 2007)
Момичета (родени2005, 2006, 2007)
Момичета (родени2008 и 2009)
Момчета (родени2010 и 2011)
Момичета под 16 години (родени 2003 и 2004)

Финал
Финал
Финал
Финал
Финал
Финал
Финал
Финал
Финал
Финал
Финал
Финал
Финал
Финал

Момчета под 16 години (родени 2003 и 2004)
Момичета до 16 години (родени 2003 и 2004)
Момичета под 16 години (родени 2003 и 2004 година)
Юноши под 18 години (родени 2001 и 2002)
Момчета до 16 години (родени 2003 и 2004)
Юноши под 18 години (родени 2001 и 2002)
Момичета под 16 години (родени 2003 и 2004 година):
Момчета под 16 години (родени 2003 и 2004 година):
Мъже
Девойки под 20 години (родени 1999 и 2000 година)
Мъже
Девойки под 18 години (родени 2001 и 2002)

Финал
Финал
Финал
Финал
Финал
Финал
Финал

Архив: вестник „Изгрев“
По повод Международния
Ден на Земята – 22 април, община Шабла кани всички желаещи да се включат в кампанията „Да сътворим гора“, която ще
се проведе на 19 април 2018 година (четвъртък) от 10.00 часа.
Теренът, определен за залесяване се намира в близост до
Шабленския фар, вляво от пътя
по посока за Фара. Инициативата е продължение на вече подетата през 2017 година, когато
върху площ от около 6 дка бяха
засадени над 600 броя дръвчета
от видовете червен дъб, бряст,
черен бор и гледичия. Амбицията ни е поетапно да залесим и
останалата част от имота, който е с обща площ 63 дка.
В организацията на мероприятието се включват ТП
„Държавно ловно стопанство
Балчик“, които осигуряват посадъчния материал, СУ „Проф.

Асен Златаров” – Шабла – V и
IX клас и Общинската браншова пчеларска организация, които ще засаждат дръвчетата.
За всички желаещи да участват в акцията, началният час
на тръгване е 10.00 часа, на 19
април 2018 година (четвъртък), пред сградата на община
Шабла. Ако сте със собствен
транспорт, заповядайте там да
се движим заедно към определеното за целта място.
Община Шабла ще подготви предварително терена. Ще
са ви нужни мотика за заравяне, работни ръкавици, дрехи и
обувки, подходящи за сезона,
подкрепителни закуски, вода за
пиене и добро настроение.
Ще засадим 1200 броя дръвчета от видовете явор, ясен,
цер, копривка и акация, осигурени от ТП „Държавно ловно
стопанство Балчик“.

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

Великденско настроение

ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 4 980 лв.;
безработни лица с трайни
увреждания (чл. 51, ал. 2 от
ЗНЗ) - свободни средства – 3
144 лв.;
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се
наемането на продължително
безработни лица от:
държавни и общински лечебни заведения, общински
училища, общински детски
градини и читалища, както и
предприятия с държавно участие и общински предприятия
(Компонент 2) - свободни средства – 4 917 лв.;
По горепосочените мерки,
работодателите могат да подават заявки за свободните
работни места, в периода от
16.04.2018 г. до 24.04.2018 г.,
включително.
Допълнителна и конкретна
информация може да се получи
в: Дирекция “Бюро по труда” Каварна, както и на тел. 0570/820-47

СЪОБЩЕНИЕ

Финал

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за
устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед №
РД-04-112 от 5.04.2018 г. на кмета на община Шабла е одобрен
изменение проект за ПУП-ПР за УПИ I, кв.165 по плана на
гр.Шабла, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите
могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство
на територията и архитектура”.

Финал
Финал

В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица
могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр.Добрич

Финал
Финал

ДА СЪТВОРИМ ГОРА ЗАСИЛВА СЕ КОНТРОЛЪТ ВЪВ ВРЪЗКА С
НАЧАЛОТО НА ПОЖАРООПАСНИЯ СЕЗОН
Със заповед на министъра на околната среда и водите,
периодът от 1 април до 31 oктомври 2018 г. е определен за
пожароопасен сезон. Заповедта
цели вземането на мерки за недопускане възникването на пожари, ограничаване на тяхното
развитие и разпространение в
защитени територии – изключителна държавна собственост.
В изпълнение на разпореждане на директора на РИОСВ
– Варна община Шабла предупреждава всички земеделски
стопани да спазват забраната за
палежи на стърнища, слогове,
крайпътни ивици и площи със

Дирекция “Бюро по труда”Каварна провежда процедури
за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки
за заетост и обучение на безработни лица
Дирекция “Бюро по труда”
- Каварна уведомява работодателите от общините Каварна и
Шабла, че разполага с финансови средства за сключване на
договори за ползване на програми и насърчителни мерки за
заетост и обучение по Закона за
насърчаване на заетостта (ЗНЗ)
през април 2018 г., както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват
работни места и наемат:
безработни младежи до 29
г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ)
- свободни средства – 3 211 лв.;
безработни над 55-годишна
възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства – 3 255 лв.;
до 24-годишна възраст, или
безработни над 50 години, или
безработни лица с основно и
по-ниско образование (чл. 51,

сухи треви. Обществеността се
призовава да опазва природата
от пожари и да спазва всички
противопожарни мерки.
На нарушителите на разпоредбите ще се налагат административно-наказателни мерки, като
предвидените глоби са от 200 до
20 000 лв. за физически лица, а за
юридически лица, санкцията е от
5 000 до 500 000 лв.
За палежи в защитените територии незабавно да се уведомява РИОСВ-Варна на телефон: 052 /678 848 и 052 /634 582
(от 9.00 до 17.30 часа) и GSM
0884 290 634 (след 17.30 часа и
в почивните дни).

Работилницата за боядисване на яйца - 5 април 2018 година,
Шабла

10.04.2018г.

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ
ПРОЛЕТНО - ЛЕТНИЯ СЕЗОН
С настъпване на пролетно
- летния сезон и повишаване
на дневните температури ще
започне почистване на населените места и териториите
на различни обекти от горими отпадъци и суха тревна
растителност. При почистването на стопанските дворове, земеделските земи, вилни имоти и териториите на
складове с лесно запалими и
горими материали, течности
и газове в много случаи се изгарят отпадъци и сухи треви,
без да се вземат необходимите мерки за противопожарна
безопасност.
Случва се така, че хората
подценяват обстановката и забравят за противопожарните
правила. Това води до запалвания, които трудно се контролират и често прерастват в пожари. Пожарите се предизвикват
и от небрежно захвърлена цигара, умишлено опожаряване
на сухите тревни площи или
детска игра с огън.
РС ”ПБЗН” – гр. Шабла отправя апел за спазване на правилата и нормите за пожарна
безопасност и напомня:

- горимите отпадъци по възможност да се изхвърлят на
сметища или др. определени за
целта места;
- да се наблюдават постоянно местата за изгаряне на
растителни отпадъци, като се
осигурят с подръчни средства
за гасене /съд с вода, лопати,
мотики, тупалки и др./;
- след изгаряне на отпадъците, огнището да се загаси с вода
или затрупа с пръст;
- да не се допускат деца да
играят в близост до огъня, или
с кибрит и др. запалителни
средства;
- да не се изхвърлят неизгасени цигари в сухи треви, полезащитни пояси и треви;
-надеждно да се загасят
угарките и клечките от кибрит;
-да не се допуска умишлено
опожаряване на сухи треви;
-да не се пали огън при ветровито време;
-в горите и местата за отдих
да се пали огън само на обозначените и пожарообезопасени
места;
-да не се оставя запален огън
без наблюдение.
РС ПБЗН - Шабла

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.
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