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 „В природата няма нито награди, нито наказания, а само последствия.“
 Ричард Стийл

МИСЪЛ НА БРОЯ

На основание чл.17 ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, и чл. 84 от 

Закона за публичните финанси 
Община Шабла
О Б Я В Я В А:

Публично обсъждане на проекто-бюджета за 2020 г., което ще се 
проведе по населените места в Общината по следния график:

15.01.2020 г. (сряда)
- с. Горун от 13.30 часа
- с. Тюленово от 15.00 часа

16.01.2020 г. (четвъртък)
- с. Пролез от 9.30 часа
- с. Горичане от 10.30 часа
- с. Езерец от 13.00 часа
- с. Божаново от 14.00 часа
- с. Крапец от 15.00 часа
- с. Ваклино от 16.00 часа 

17.01.2020 г. (петък)

- с. Смин от 9.00 часа
- с. Черноморци от 10.00 часа 
- с. Захари Стояново от 11.00 
часа
- с. Граничар от 13.30 часа
- с. Дуранкулак от 14.30 часа
- гр. Шабла от 16.00 часа 
(заседателна зала на 
Общински съвет - Шабла 
– 3-ти етаж в сградата на 
Община Шабла)

В срок до 17.01.2020 г. всички граждани на Общината могат да 
дават идеи, мнения и предложения по проекто-бюджета.

Предварителна информация по проекто-бюджет 2020 г., ще бъде 
публикувана на  интернет страницата на община Шабла.

НОВ БАСКЕТБОЛЕН ПРАЗНИК В ШАБЛА
Мач на БК „Шабла“, шоу и награди очакват зрителите в Спортната зала

На 18-ти януари (събота), 
в Спортен комплекс „Шабла“ 
ще се изиграе поредният кръг 
от срещите в Българската бас-
кетболна лига за непрофесио-
налисти (ББЛ). Първата среща 
от общо петте в кръга ще е с 
начален час 11:00 ч. Отборът 
на баскетболен клуб „Ша-
бла“ ще излезе за последния 
мач от кръга в дербито срещу 
състава на „Икономически 
Университет“ (ИУ) Варна 
около 17 ч. Освен качествен 
баскетбол зрителите ще станат 
свидетели и участници на игри с 
публиката около баскетболния 
кош. Организаторите от 

Българското баскетболно 
общество (ББО) са осигурили 
и награди за победителите в 
игрите – баскетболни топки. 
След гвоздея в програмата, 
мача между БК „Шабла“ и „ИУ 
Варна“, един от зрителите ще си 
тръгне от Спортната зала с го-
лямата награда – 32 инчов LED 
телевизор.

В досега изиграните си 8 мача, 
БК „Шабла“ отстъпи само в два 
– на водачите във временното 
класиране „Шоутайм“ (Вн) 
с 53:80 и на „Светкавица 
(Търговище) драматично с 
50:52. В останалите си срещи 
преди „шабленския“ кръг, БК 

„Шабла“ победи съответно: 
„Ънстопабъл“ (Добрич) с 93:58, 
„Черно Море (Вн-юноши) с 

91:77, „Култ“ (Вн) със 75:62, 
„Медицински Университет“ 
(Вн) със 76:69, „Консуматори-
те“ (Вн) с 90:78 и „Олд Джийс“ 
(Вн) с 67:52. Към момента, 
БК „Шабла зама 6-7 място 
във временното класиране на 
първенството на ББЛ, дивизия 
„Изток“, заедно с отбора на 
„Медицински Университет“ 
(Вн) с по 14 точки. Трябва да 
отбележим, че нашият състав 
има най-малко изиграни мачове 
от всички 12 отбора в групата 
– с един или два по-малко от 

отделните си съперници.
Разширеният състав на БК 

„Шабла“, картотекиран в ББЛ 
е: №6– Траян Андонов, №10 – 
Ивайло Тодоров, №23 – Йордан 

Павлов (капитан), №7 – Даниел 
Горанов, №11 – Николай Ка-
лев, №4 – Георги Янков, №9 – 
Симеон Савов, №22 – Хаакан 
Сербезов, №24 – Драгомир 
Драганов, №15 – Тодор Драмов, 
№21 – Мариян Минев, №3 
– Атанас Харизанов, №14 – 
Мирослав Богданов, №5 – Лъ-
чезар Юсев и №33 – Андреан 
Марков.

Топреализаторите на 
шабленския клуб са: Симеон 
Савов, Хакан Сербезов и 
Ивайло Тодоров.   Йордан Енев

Отборът на баскетболен клуб „Шабла“

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
22 януари (сряда), 13:30 часа 

ВАЖНО!!! ВАЖНО!!! ВАЖНО!!! 
ПРОТОКОЛ № 5

от проведено извънредно заседание на Общински съвет - Шабла
на 23.12.2019  година

РЕШЕНИЕ №30:На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 1, 
ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с докладна 
записка с вх.№К-180/17.12.2019 г., Общински съвет-Шабла:
Приема следната Наредба за изменение на Наредба за 
определяне размера на местните данъци на територията на 
община Шабла:
§ 1. В член 15 ал. 1 и ал. 3 се отменят, и същият придобива 
следното съдържание:
„Чл.15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се 
определя, в размер на 3,1 на хиляда върху данъчната оценка на 
недвижимия имот.“ 
§ 2. Наредбата влиза в сила от 01.01.2020 година.

КОЛКО НИ СТРУВА БОКЛУКЪТ НА ОБЩИНА ШАБЛА?
Уважаеми читатели,
С влизането на България в 

Европейския съюз, страната ни 
и в частност всяка община, пое 
ангажименти по закриване на 
неотговарящите на норматив-
ните изисквания стари смети-
ща. Отпадъците от общинските 
системи за сметосъбиране се 
извозват до най-близкото ре-
гионално депо (РД) или прето-
варна станция (ПС), изградени 
и функциониращи съобразно 
всички законови разпоредби. 
За преработката на отпадъците, 
общините заплащат такси, кои-
то следва да се покриват с при-
ходите от такса смет. Въвеждат 
се системи за разделно смето-
събиране, които допринасят за 
намаляване сумите, заплащани 
за преработка на генерираните 
отпадъци.

Община Шабла членува в 
Регионално сдружение за упра-
вление на отпадъците – Добрич 
и вози отпадъците си до ПС 
– Балчик. Там те се подлагат 
на сепариране, като отделени-
те чисти фракции – опаковки 
от пластмаса, хартия, метал и 
стъкло, в количество до 8 % от 
общата извозена маса, остават 
на територията на станцията и 

се предават за последващо ре-
циклиране, а останалата част 
се извозва за депониране до РД 
– с. Стожер, община Добричка. 

Годишно общината извозва 
около 1500 – 1600 тона отпа-
дъци до ПС, като за преработ-
ката им плаща по 32,38 лв. за 
тон. Предаването на отпадъ-
ците, в количество около 1300 
тона годишно, за депониране 
на РД, струва 36 лв. за тон. 
Съгласно разпоредбите на За-
кона за управление на отпа-
дъците, за всеки тон депони-
ран отпадък общината плаща 
обезпечения по чл. 60 в размер 
на 2,75 лв. и отчисления по чл. 
64, които ежегодно нарастват 
– от 15 лв. през 2013 г., 22 лв. 

през 2014 г., 28 лв. през 2015 г., 
36 лв. през 2016 г., 40 лв. през 
2017 г., 45 лв. през 2018 г., 57 
лв. през 2019 г., до 95 лв. през 
2020 година и следващите. За 
отделената рециклируема 
фракция, както и за раздел-
но събраните биоотпадъци 
и отпадъци от опаковки, от-
числения и обезпечения не 
се дължат. Извозването на 
събрания боклук, поддръжка-
та на техниката, почистването 
на териториите за обществено 
ползване, възнагражденията 
на персонала, струват около 
336 588 лв. годишно според 
план-сметката на Общината 
за 2020 година.

С други думи, екологосъо-

бразното управление на отпа-
дъците, гарантиращо чиста и 
здравословна околна среда, е 
скъпо струващо удоволствие, 
което ние, данъкоплатците, сме 
задължени да си доставим. Ние 
избираме дали да заплащаме 
всички гореизброени такси за 
тоновете боклук, които генери-
раме ежегодно или да положим 
усилия да събираме отпадъци-
те си разделно, което ще нама-
ли тези разходи.

Община Шабла регулярно 
отправя призиви и разчита на 
отговорно отношение към раз-
делното събиране на отпадъ-
ците, за да не се налага допъл-
нително повишаване на такса 
смет, с която облага собствени-
ците на недвижими имоти.

В тази връзка, разкриваме 
нова рубрика на страниците 
на в. „Изгрев“ – „За екологосъ-
образното управление на от-
падъците“ и в следващите си  
броеве ще представим инфор-
мация за задълженията и отго-
ворностите на лицата, генери-
ращи отпадъци и за дейностите 
по сметосъбиране и сметоиз-
возване, които община Шабла 
възлага и изпълнява. 

Изгрев

Пет месеца след ремонта на СУ „Асен Златаров“ Шабла…
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КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон:0878 263 071

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти,  

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

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

ИЗКУПУВАМ 
 земеделска земя в общините Шабла,  
Каварна, Балчик и Генерал Тошево. 

Консултация и подготовка на документи. 

Телeфон: 0579 7 70 11, 0885 838 354

КУПУВАМ
КЪЩА ИЛИ АПАРТАМЕНТ В ШАБЛА

Тел за контакт:0885/11-70-51

ПРОДАВАМ
Къща в центъра на Шабла, 120 кв.м., на две плочи. Ново 
саниране отвътре, на шпакловка и замазка. Къщата е с 4 

спални, хол, кухня, вътрешни баня и тоалетна,  и две мазета. 
Отвън е санирана с нова кафява PVC дограма. Разполага с 

1200 кв.м. двор, лозе -  400 кв.м. и 25 бр. плодни дръвчета. 
Има също гараж за две коли, ремонтирани стопански сгради 

и външна тоалетна.
Тел за контакт:0885/11-70-51

ХИДРОИЗОЛАЦИИ
и ремонт на покриви с цигли. Газопламъчни покриви.

Гаранция 15 години!
Предлагаме още: тенекеджийски и бояджийски 

услуги, подмазване, и почистване на комини.
Работим качествено и коректно!

Телефон за връзка: 0879/98-40-79

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ПРОДАВАМ
Дворно място – 1210 кв.м.,ул. „Средна гора“ - №10

Тел. за връзка:0888/623-836

ОТДАВАМ ПОД НАЕМ
8 декара изорана и подготвена за сеитба земя в градина в  
с. Тюленово с кладенец. Също  и 1 дка. в лозята на селото.

Телефон за връзка: 0884/31-53-93

ПРОДАВАМ 

ДЪРВЕНА БАРАКА НА ПЛ. “ЧЕРВЕНО ЗНАМЕ“ В ШАБЛА. 
Цена по договаряне.

Телефон: 0895 11 96 09

ВАЖНО!!!

До хотелиерите на община Шабла,
Единната система за туристическа информация 

(ЕСТИ), разработена и внедрена от Министерството на 
туризма, към настоящия момент функционира успешно. 
Въпреки че крайният срок  за регистриране на профил 
на лицата извършващи дейност (ЛИДО) в местата за 
настаняване изтече на 30.09.2019г., към настоящия 
момент не всички задължени лица са изпълнили това 
си законово задължение. Затова, отново  приканваме 
в най кратки срокове, всички хотелиери, включително 
физическите лица, предоставящи настаняване в стаи 
за гости, къщи за гости и апартаменти, които не са се 
регистрирали в ЕСТИ, да направят своята регистрация, 
след което да започнат да подават данни в системата 
съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 и ал. 6 от Закона 
за туризма. Заявление за достъп се подава на следния 
електронен адрес:  https://esti.tourism.government.bg/

В случай на бездействие от ваша страна, ще упражним 
законовите си правомощия съгласно чл. 179, ал. 1, т. 3 от 
Закона за туризма.

Общинска администрация Шабла.

„Местни данъци и такси” 
при Община Шабла Ви уве-
домява, че следва да подадете 
данъчни декларации за из-
вършваната от Вас дейност в 
следните срокове:

1. Данъчна декларация по 
чл.61н от ЗМДТ за облага-
не с годишен патентен данък 
за 2020 година - до 31 януари 
2020 г. 

2. Декларация по чл. 61р, ал. 
5 от ЗМДТ за облагане с турис-

тически данък за реализирани-
те през 2019 г. нощувки – до 30 
януари 2020г.  по един от след-
ните начини:

-  на хартиен носител  в  стая 
109 „Местни данъци и такси” в 
сградата на Община Шабла

-  на хартиен носител по 
пощата на адрес гр. Шабла, ул. 
Равно поле №34, Община Ша-
бла „Местни данъци и такси”.

 - на имейл адрес tourism@
ob–shabla.org

УВАЖАЕМИ ХОТЕЛИЕРИ,

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 13 януари 2020 година се  

навършиха 40 дни от смъртта на 

СТЕФАН ВЪЛЕВ 
ИВАНОВ

Ще минат дни, месеци, години,
но ние никога няма да те забравим!

Почивай в мир!
Поклон пред паметта ти!

Общински съвет - Шабла

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 14 януари 2020 г.

се навършват 14 години откакто ни 
напусна

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 
(Тотото)

Починал на 65 години
Нанизват се като мъниста в дните

в броеница от тъжни дни.
Но не намаляват сълзите в очите

и все така ни липсваш ти!
Съпруга Елена и син Георги

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 11 януари 2020 година 
се навършиха 3 месеца

от смъртта на

КУРТИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
починал на 85 години

Болка е животът без теб.
Останаха само спомени, 

скъпи спомени и много болка по теб!
От семейството

УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА 
ГРУПОВО ЛОВУВАНЕ 
НА ДИВЯ СВИНЯ

До 31 януари 2020 г. се удъл-
жава срокът за групово лову-
ване на дива свиня в цялата 
страна. Мярката се предприе-
ма със заповед на министъра 
на земеделието, храните и го-
рите Десислава Танева. Целта 
е максимално редуциране на 
популацията на дива свиня във 
всички ловностопански райо-
ни на страната като мярка за 
ограничаване разпростране-
нието на заболяването Афри-
канска чума по свинете (АЧС). 
Освен удължаване на срокове-
те за ловуване, със заповед на 
министъра на земеделието, хра-
ните и горите се отменя и зони-
рането на инфектираните зони 
при констатирани случаи на 
АЧС. Отпада забраната за лов в 

територии, в които е установена 
дива свиня с наличие  на вируса.  
Ловните дружинки следва да 
спазват стриктно мерките за 
биосигурност. За провеждане 
на лов, ловците предварително 
подготвят ями за загробване 
на остатъците от отстреляни-
те диви свине. Задължително 
трябва да се осигурят и препа-
рати за дезинфекция и пръскач-
ки, с които ловците да обрабо-
тят използваните инструменти, 
облеклото, обувките, оръжи-
ята и принадлежностите към 
тях, както и автомобилите. 
Всички отстреляни по време на 
лов диви свине задължително 
се изследват за вируса на АЧС 
като изследванията са за сметка 
на БАБХ.                  МЗХ

ПРЕВОЗВАЧИТЕ МОГАТ ДА КУПЯТ 
ВИРТУАЛНО МАРШРУТНА КАРТА

Шофьорите или собствениците на теж-
котоварни камиони и автобуси, които след 
въвеждането на тол системата в търговска 
експлоатация ще плащат за ползването на 
пътната мрежа на база на изминато раз-
стояние – тол, могат да се запознаят с един 
от начините за това. На сайта на Национал-
ното тол управление  www.bgtoll.bg, чрез 
бутон в раздел „Тол“ (https://www.bgtoll.bg/
tol-taksa/testova-sreda-za-zakupuvane-na-
tol-produkti) може да се тества покупката 
на маршрутна карта с виртуално плащане 
за нея.

При тази тол услуга превозвачите пла-
щат предварително за изминаването на 
точно определен маршрут като посочват 
начална и крайна точка, както и до четири 
междинни локации по желание.

Необходимо е да се посочат още макси-
малното натоварване на превозното сред-
ство, емисионния му клас, броя оси и ре-
гистрационния му номер. След коректно 
въвеждане на данните системата предоста-
вя на водача подробна информация за пла-

тените участъци от пътя и дължимата такса. 
Превозвачът има 24 часа от часа на активи-
рането на маршрутната карта, за да измине 
предварително определеното разстояние 
като следва строго маркираните точки.

Началната и крайната точка са от из-
ключителна важност. Маршрутната карта 
е с посока на движение, която трябва да се 
спазва.

Тестването на услугата позволява и вир-
туалното й заплащане, като в края на про-
цедурата се изписва напомняне към потре-
бителя да провери отново всички данни, 
преди да се пристъпи към плащане.

Агенция „Пътна инфраструктура“ ще 
предлага маршрутни карти чрез позна-
тите канали за продажба на е-винетки 

досега –сайта bgtoll.bg, мобилното при-
ложение BGTOLL, терминалите за само-
таксуване, както и на гише на основните 
гранични контролно-пропускателни пун-
ктове – ГКПП „Калотина“, ГКПП „Ка-
питан Андреево“, ГКПП „Кулата“, Дунав 
мост – Русе, Дунав мост – Видин, ГКПП 
„Силистра“, ГКПП „Станке Лисичково“ и 
ГКПП „Илинден“, а също и в 27 областни 
пътни управления в цялата страна. Марш-
рутна карта ще се предлага и в търговската 
мрежа на партньорите на АПИ – национал-
ните и европейски доставчици на услуги.

Тя ще може да се активира до два дни 
предварително, ако потребителят не е ре-
гистриран в системата, и до седем дни 
предварително, ако се регистрира с елек-
тронен адрес.

При възникнали въпроси водачите или 
собствениците на тежкотоварни превозни 
средства могат да се обръщат към инфор-
мационния център на Националното тол 
управление на телефон 0700 10 876.

АПИ

ПРОДАВАМ 
два декара празно място в лозовия масив на  
гр. Шабла – пътя за с. Горичане. Продавам  

също 7 дка. дворно място в с. Горичане.
Тел за връзка: 0882/59-20-60

ПРОДАВАМ ДЪРВА 
ЗА ОГРЕВ

ЦЕПЕНИЦИ – 95 ЛВ. ЗА КУБИК
Телефон:0888/78-12-66
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РЕСТОРАНТ  

„СТАРА КЪЩА“ 
предлага на своите 

гости жива музика – 
петък и събота.

За резервации: 

0887/918-542 и 0887/773-027

ПОЕТИЧЕН КЪТ

БОГОЯВЛЕНИЕ
В зората на езическата красота на циганското лято,
с походка на богиня, върху килим от брезови листа,
вървеше най-желаната жена и тялото, от бронз излято,
трептеше под избелелия облак на светлосинята басма.

Тя носеше в ръцете си метла от върховете на тръстика,
пристегната с канап, със гривни от блестяща медна тел.
Край мъртвите щурчета, погребани в алеите с иглика,
минаваше на пръсти благоговейно, с поглед тъжно оросен.

Каква печална красота разсипваха косите на жената!
С каква наслада се издуваше басмата над дивните гърди!
С горчива жалост клоните на клена ронеха позлата
сред стъпките на тъмната богиня с босите, напукани пети.

Разпукваше ноември пъпките на закъснелите милувки.
Звънтеше в небесата сладката кантата на южни ветрове.
С отчаяна надежда възкръсналото лято просеше целувки.
От богинята, тръгнала в зората, есенния парк да помете.

И свела разпилените коси на люспиците влажно злато,
метачката преви колене под погледа на тъмния си бог.
А той, възседнал слънчевия кон, сред облаци димящо мляко,
изливаше последна милост от дъното на летния си рог.

Йордан Кръчмаров, 1985 г., Шабла

ЧЕСТИТА ЗЛАТНА СВАТБА 

на семейство Райна и Енчо Калчеви, 
които празнуват днес, на 14 януари.

С пожелания за още дълги години,
в здраве, късмет и щастие, съвместен живот!

Честит празник!
От Димитър и Марияна

ПОМОГНЕТЕ ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО НА 
ПАМЕТНИКА

посветен на събитията през юни 1900-та година 
Сметка: BG45UBBS88881000672927

BIC BUISSGSF
ОББ АД клон Добрич

„Сдружение с нестопанска цел Шабла – 1900“
Предварително благодарим на всички, които ще се отзоват.

ПРАЗНИ КОФИЧКИ ОТ КИСЕЛО 
МЛЯКО ЗА “ЧУДНАТА ГРАДИНА”

От социалното предприятие 
„Чудната градина” на фондация 
„Николай Чудотворец“ в До-
брич събират празни кофич-
ки от кисело мляко. Те са им 
необходими за отглеждане на 
разсад. 

За да помогнете, може да ос-
тавяте празни и чисти кофички 
на рецепцията в Общинския 
младежки център “Захари 
Стоянов” от понеделник до съ-
бота. 

Добрич онлайн

СНЕК-БАР „ФАРЪТ“
организира празнично посрещане 
на Деня на родилната помощ 

„Бабинден“, 
на 21 януари 2020 година.

Осигурен безплатен транспорт. Обедно меню.
За резервации: 0888 306 941,  

ул.“Равно поле“ №17- златарско ателие.

ЗИМНИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
...Време е за зимни приклю-

чения.. Избрахме местността 
Узана - гр. Габрово. И тръгнах-
ме от най-източната точка на 
България за географския цен-
тър на Родината ни.

Привлече ни чистият пла-
нински въздух, тишината и ве-
ликолепната природа. Миналата 
година в нашия район  мечтани-
ят сняг не ни дойде на гости и 
решихме да прекараме няколко 
дни на място, на което можехме 
да усетим мекия снежец под кра-
ката си. Беше вълнуващо. Всич-

ки бяхме заедно и се наслаждава-
хме на дърветата, покрити с бял 
прашец, на ледените висулки, на 
шейни, ски, топъл чай и сладки 
думи, затоплящи сърцето.

На зимната пързалка имаше 
много деца и възрастни. Отвся-
къде се чуваха смях и викове. 
Някои от нас вече можеха да 
карат ски и даваха уроци на ос-
таналите как да се задържат на 
тях. Яхнали шейните, падахме и 
ставахме заедно, малки и големи. 
Еднакво радостни. Беше забавно 
и запомнящо се. Намерихме вре-

ме  и за географския център. 
Вечерите ни минаваха в спо-

койствие, танци, песни и разго-
вори. В дните, които бяхме там, 
беше студено, да.., но ние не 
усещахме, понеже бяхме заре-
дени с толкова хубави емоции 
и смях на всичко, което вижда-
хме и преживявахме, че не ни 
остана време да усетим как ни 
лъха януарският вятър. 

Краят на нашето зимуване  
бе доказателство, че вируси има 
навсякъде, но въпреки това ние 
отново бяхме сплотени и сил-

ни. Това ни даде възможността 
да преодолеем ситуацията. 

Завърнахме се с топли чув-
ства и усмивки..! 

Христина Христова –  
XI клас

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС 
“МЛАД ИНОВАТОР”

За първа го-
дина стартира 
ученически кон-
курс за зелени 
иновативни идеи 
„Млад иноватор“.  
Организатор е 
инвестиционни-
ят фонд с фокус 
устойчиво разви-
тие и иновации 
- PostScriptum 
Ventures - който 
осигурява и на-
градния фонд на 
стойност близо 10 
000 лева. Конкур-
сът се провежда 
с подкрепата на 
Министерството 
на образованието 
и науката.

Мисията на 
конкурса е да 
провокира мисле-
нето на децата в посока опазва-
не на околната среда, да ги сти-
мулира да насочат вниманието 
си върху практични решения, 
които да допринесат за подо-
бряване на условията и средата, 
в които живеем.

Конкурсът е разделен в две 
категории. Първата е за по-мал-
ките участници от 1. до 7. клас, 
които могат да се включат като 
изпратят рисунка, свързана с 
опазването на околната среда, 
зеленото и устойчиво бъдеще. 
В категорията за рисунка ще се 
излъчат десет победители. Жу-
рито ще търси както прецизно 
художествено изпълнение, така 
и идейност по темата и демон-
стрирано иновативно, комби-
нативно мислене за бъдеще.

Втората категория е за уче-
ници от 8. до 12. клас, кои-
то следва да участват в екип 
(двама до петима участници) 
и да представят свое ориги-

нално проектно предложе-
ние по посочената тема, което 
имат желание да реализират. 
Оценяването на проектите 
ще се осъществява в три ета-
па – предварителна селекция, 
финално класиране и финална 
презентация.

Повече информация за усло-
вията на конкурса и начина на 
участие, може да се открие тук - 
www.mladinovator.bg. Крайният 
срок за подаване на предложе-
нията е 31.01.2020 г.

Съмищленици на конкур-
са и участници в журито са 
Грийн Пийс България, „Музей-
ко“, Ratio, Junior Achievement 
Bulgaria, ЕКО H2O.

Награждаването ще се 
състои на 29.02.2020 г. в учеб-
ния корпус на “МУЗЕЙКО”, 
град София. Участие ще взе-
ме заместник-министърът на 
образованието Карина Анге-
лиева.

РАБОТИЛНИЦА ПЛЪСТИЛНИЦА

Мили дами, в навечерието на 
Бабинден споделете с нас една 
творческа събота. Чрез творче-
ско изразяване и уникалност, 
всяка от нас ще се докосне до 
преоткрития материал - вълна-
та – древна като човечеството, 
модерна в съвремието. 

Каним Ви на работилница 
„Плъстилница“, по време на 
която ще имаме възможността 
да си изработим брошка - цвете 
по метода на мократа плъст. 

Вълната има магическото 
свойство да се сплъстява и да 
създава силни връзки между 
нишките.

Надяваме се, че и ние като 
вълната ще сплетем приятел-
ства! 

С участието на:
Една дама и творец – Доро-

тея Панчева, която показвайки 
ни техники и умения, всеки на-
чинаещ ще може да се докосне 
до света на вълната. 

Работилницата е подходяща 
и за малки (деца над 12 години), 
и големи.

Такса: 10 лв.
Записването за участие е до 

17 януари (петък) на тел. 05743 
42 00 или в Зеления образовате-
лен център.

Доротея Панчева на миналогодишната изложба-базар на мест-
ни таланти в ЗОЦ
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СЪТРУДНИЦИ: Мария Недялова, Галя Анастасова, Георги Стефанов, Николинка Георгиева, 
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ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА: Марин Цанов
ПЕЧАТ: Печатница “Влади” – В. Влаев, Каварна

ЗЛАТАРСКО АТЕЛИЕ „ЮВЕЛИР”  
ГР. ШАБЛА

(срещу банка ДСК)
ПРЕДЛАГА 

изработена на място златна и сребърна бижутерия - 
богат асортимент пръстени, гривни, колиета, обеци, 

медальони и други.
Цени на новоизработени бижута:

- Злато 14 карата - от  65 до 70 лв. за грам
- Сребро проба 925- от 2.50 до 5.00 лв. за грам 

Клиентът получава  от 10 до 15 %  отстъпка, която не е 
включена предварително в цената и е  в зависимост от 
стойността на покупката. 
Камъните по бижутата са подарък за клиента. 
Не се заплащат фири и изработки.
В ателието се извършва и обмяна, или изработка на 
бижута по идея на клиента, надписване и гравиране 
върху злато, сребро, всякакви други метали, и стъкло.

Телефони за контакти: 
0887 864 871, 0879 325 572  

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!
ОБЩИНА ШАБЛА

Ви уведомява, че от 02.05.2019 година е с нова обслужваща 
банка:

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД клон ДОБРИЧ,  
офис Шабла

- за плащане на местни данъци и такси:
IBAN: BG 59 IABG 7495 8400 207 501

BIC: IABGBGSF
- набирателна сметка за депозити и гаранции:

IBAN: BG 30 IABG 7495 3300 207 401
BIC: IABGBGSF 

- бюджетна сметка на Община Шабла:
IBAN: BG 39 IABG 7495 3100 207 401

BIC: IABGBGSF

13.01. 2020 год. - кметът на община Шабла, Мариян Жечев от-
крива седмият общински турнир по префа и бридж в Спортен 
комплекс „Шабла“

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОГАРА ШАБЛА 
ПРИСТИГАЩИ, ЗАМИНАВАЩИ И 

ПРЕМИНАВАЩИ АВТОБУСИ
	ШАБЛА – ВАРНА – 9:00 часа – изпълнява се ежедневно 

/Шабла – Горун – П. Чунчево – Х. Димитър – Каварна – Топола 
– Божурище – Балчик – Варна/

	ШАБЛА – ВАРНА – 12:20 часа – изпълнява се 
целогодишно, без събота и неделя 
/Шабла – Каварна – Балчик– Варна/

	ШАБЛА – ВАРНА – 13:54 часа – изпълнява се само в 
празнични дни и събота и неделя 
/Шабла – Каварна – Балчик – Варна/

	ШАБЛА – ВАРНА – 16:15 часа – изпълнява се ежедневно 
/Шабла – Горун – П. Чунчево – Х. Димитър – Каварна – 
Топола – Божурище – Балчик – Варна/

	ШАБЛА – ВАРНА – 17:00 часа – изпълнява се ежедневно 
/Шабла – Каварна – Балчик – Варна/

	ВАРНА – ШАБЛА – ГРАНИЧАР  8:15 часа – изпълнява 
се целогодишно, ежедневно 
/Варна – Кранево – Балчик – Топола- Божурец – Каварна – 
Х. Димитър – Горун – Шабла – Езерец – Крапец – Ваклино 
– Дуранкулак – Граничар/

	ВАРНА – ШАБЛА- 8:50 часа – изпълнява се 
целогодишно, без събота и неделя/ 
/Варна – Балчик – Топола – Божурец – Каварна – Х. Дими-
тър – Горун – Шабла/

	ВАРНА – ШАБЛА – 12:30 часа – изпълнява се ежедневно 
/Варна – Балчик – Каварна – Х. Димитър – Горун – Шабла/

	ВАРНА – ШАБЛА – 15:00 часа – изпълнява се ежедневно 
/Варна – Кранево – Балчик – Топола – Божурец – Каварна – 
Х. Димитър – Горун – Шабла/

	ВАРНА – ШАБЛА – 18:40 часа – изпълнява се ежедневно 
/Варна – Балчик – Каварна – Х. Димитър – Горун – Шабла/

	ДОБРИЧ - ШАБЛА – 7:45 – изпълнява се ежедневно и в 
празнични дни 
/Добрич – Балчик – Каварна – Шабла/

	ШАБЛА – ДОБРИЧ – 10:00 часа - изпълнява се 
ежедневно и в празнични дни 
/ Шабла – Каварна – Балчик – Добрич/

	ШАБЛА – КАВАРНА – 9:45 часа – изпълнява се 
целогодишно, без събота и неделя

	ШАБЛА – КАВАРНА – 14:30 часа – изпълнява се 
целогодишно, без събота и неделя

	ШАБЛА – ГРАНИЦАТА – 9:40 часа –  изпълнява се 
целогодишно, без събота и неделя

	ШАБЛА – ГРАНИЦАТА – 13:10 часа- изпълнява се 
целогодишно, без събота и неделя

	ШАБЛА – ГРАНИЧАР – 10:17 часа- изпълнява се 
целогодишно, празнични дни, събота     и неделя.

Справка за преминаващите, пристигащи и заминаващи автобуси от 
автогара Шабла можете да получите на телефон:  05743/43-35 или на 
място – в автогара Шабла,  работно време – сутрин от 7:00 часа до 

10:00 часа и следобед от 12:10 часа до 17:10 часа.

„МАРС & М ТРАВЕЛ“ И ТРАНСПОРТНА ФИРМА  
„МОНИ ТРАВЕЛ“ 

организрат 6 дневна екскурзия в 
ПРИРОДНИТЕ ЧУДЕСА И 

ГОРДОСТТА НА АДРИАТИКА- 
Плитвичките езера –тюркоазените очи 
на Хърватска, приказният полуостров 

Истрия, пещерата Постойна яма, 
романтичната Венеция и аристократичен Белград  

от 14.05.2020 год. 
Тръгване от гр.София на стойност 708 лв. 
Пакетната цена включва: 
•	 Транспорт с лицензиран и конфортен туристически автобус, с 

включени гранични, магистрални и паркинг такси;
•	 5 нощувки, 5 закуски и 5 вечери в подбрани хотели 3/4 *(1 

нощувка в Загреб, 1 нощувка в Опатия, 1 нощувка в Лидо 
ди Йезоло, 1 нощувка в  Постойна и 1 нощувка в Белград)

•	 Описаната туристическа програма по дни с лицензирани местни 
екскурзоводи в Загреб, по маршрута Загреб-Плитвичките езера-
Опатия-Постойна/Предяма-Венеция и Белград

•	 Трансфер с корабче по маршрут Пунта Сабиони- Мурано-
Бурано-Венеция-Пунта Сабиони

•	 Медицинска застраховка с покритие10000eur
•	 Представител на туроператора

За повече информация и записвания можете да се обаждате  
на телефон: 0896 431 311

ОТ ЧИТАТЕЛСКАТА НИ ПОЩА

СТАНА МНОГО ХУБАВ 
ПРАЗНИК, НО…

От страниците на общин-
ския вестник „Изгрев“, искам да 
изкажа мнение по повод прове-
лата се на 27.12.2019 год. цере-
мония по връчване на наградите 
„Спортист на годината – Шабла 
2019“. Церемонията беше истин-
ски празник за всички в залата, 
не само на хората свързани със 
спорта. Това, че беше в дома на 
спорта в града – Спортната зала, 
направи обстановката и само-
то събитие още по-тържестве-
ни и значими. Наградени бяха 
шабленските деца, постигнали 
спортни успехи през годината, 
почетени бяха ветерани, които 
в миналото са дали много за ша-
бленския спорт, един футболист, 
започнал в  Шабла пътя си към 
голямата сцена – Даниел Димов, 
също бе уважен подобаващо. Аз, 
като баща нямаше как да не съм 
развълнуван и щастлив, когато 
приех плакета „Посланик на до-
брото“, с който община Шабла 
почете сина ми Лъчезар за бла-
городната му постъпка. Връчени 
бяха много почетни плакети и 
все заслужени. Но моето и на по-
вечето хора, с които говорих след 
тържеството озадачение и не-
приятна изненада, бе че в разда-
ването на почетните знаци бяха 
пропуснати момчетата от един 
от малкото спортни клубове, 
функциониращи на територията 

на Общината – МК „Портус Ка-
риа“. Ние сме хора на морето и 
нямаше как, това игнориране да 
не ни направи лошо впечатление 
и да не ни помрачи настроението 
по празниците. 

Ние, рибарите най-добре зна-
ем колко тежък и мъжки спорт 
е подводният риболов. Както и 
всички занимания, които включ-
ват борба с природна стихия 
като морето и са зависими от 
капризите на времето. Не мога 
да изброя по памет успехите на 
състезателите на „Портус Кариа“ 
през годината, но се сещам, че 
на състезанието в съседната ни 
Каварна в края на юли, всички в 
Шабла бяхме горди, когато Ми-
тко Дражев спечели наградата 
за най-голяма уловена риба със 
своя кефал с тегло над килограм. 
На същия турнир, Йовчо Нико-
лов също се представи отлично, 
като в последния момент беше 
изместен от първото място…
Като рибар сигурно съм прис-
трастен, но според мен тези 
постижения на шабленските 
харпунджии, както и отборното 
представяне на МК „Портус Ка-
риа“ през сезона, останаха „на 
тъмно“ , точно когато трябваше 
да бъдат отбелязани и уважени.

С уважение и без лоши 
чувства –  

Лъчезар Стефанов Узунов

КОНКУРС ПО ПОЛИТИКА НА 
РАВНОПОСТАВЕНОСТ МЕЖДУ ЖЕНИ И МЪЖЕ
Инициативата е на Министерство на труда 
и социалната политика, като през 2020 г.  
ще бъдат връчени отличия за трети път

Областният управител Кра-
симир Кирилов чрез писмо 
изпратено до общините на те-
риторията на област Добрич, 
ги информира за стартиране 
на процедура по набиране на 
кандидатури за връчване на 
Отличителен знак за значими 
постижения в ефективното 
изпълнение на политиката на 
равнопоставеност на жените и 
мъжете. 

Тазгодишното издание - 
трето поред, е инициатива на 
Министерството на труда и 
социалната политика. Отли-
чителният знак е учреден от 
МТСП, съгласно чл. 16 от За-
кона за равнопоставеност на 
жените и мъжете. Той е морал-
на награда, символ на прес-
тиж и стимул за институции 
и организации да подобрят 
своето управление и прилагат 
принципите на равнопоставе-
ност между половете без дис-
криминация. Отличителният 

знак ще бъде връчен на/около 
26 април 2020 г. във връзка с 
годишнината от обнародва-
нето на Закона за равнопос-
тавеност на жените и мъжете 
(обн. ДВ, бр.33 от 26.04.2016 
г.), съобщават от МТСП. От 
министерството уточняват, 
че се предвижда да бъдат при-
съдени отличия в три катего-
рии - държавни институции 
(централна и местна власт), 
стопански и нестопански ор-
ганизации, и обществени ор-
ганизации и институции.

С подробности за изисква-
нията и начина на подаване на 
кандидатури, може да се запоз-
наете на следния адрес: 

h t t p s : / / w w w . m l s p .
g o v e r n m e n t . b g / i n d e x .
php?section=CONTENT&I=292.

Кандидатури се приемат до 
17:30 ч. на 10.02.2020 г. в При-
емната на Министерството на 
труда и социалната политика в 
София.

„СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА ШАБЛА 2019“ - ПАЛИТРА


