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„Често си мислим, че ако се преместим в друг град, ще започнем всичко отначало. Напротив! Обикновено най-доброто място за 
ново начало е там, където се намираме!“

Андрю Матюс, „Следвай сърцето си“

МИСЪЛ НА БРОЯ

С ОТГОВОРНОСТ КЪМ СЕБЕ СИ И 
ДРУГИТЕ – СПАЗВАЙТЕ ПРАВИЛАТА!

БЛАГОДАРИМ ВИ!
Кметство село Дуранкулак 

изказва благодарност на слу-
жителите от РС ПБЗН Шабла, 
на ръководствата на коопера-
циите и на частни земеделски 
стопани от селата Дуранкулак, 
Захари Стояново и Ваклино за 

бързите и адекватни действия 
при потушаването на два-
та пожара, станали минала-
та седмица в района на село 
Стаевци.

Нека все така да си помагаме 
в трудните моменти!

РУМЕН РАДЕВ, ПРЕЗИДЕНТ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ПРЕД ВЕСТНИК „ИЗГРЕВ“ 

През изминалата седмица на посещение в община Шабла бе 
президента на Република  България, г-н Румен Радев. То бе свър-
зано с провелите се бойни стрелби на подразделения за ПВО от 
българската армия за периода от 27 май до 12 юни. 

Зададохме нашите въпроси:

 – Г-н Президент, как пре-
минаха бойните стрелби в 
Шабла тази година?

Още веднъж използвам слу-
чая да поздравя и да благодаря 
на участвалите военнослуже-
щи от трите вида въоръжени 
сили за отличното им предста-
вяне в рамките на проведената 
демонстрация на военни спо-
собности и съвместни бойни 
стрелби. Хората в отбраната 
заслужават нашата дълбока 
признателност, защото въпре-
ки трудностите и предизвика-
телствата, свързани с ограни-
чените ресурси и остарялата 
техника, продължават с висок 
професионализъм и всеотдай-
ност да изпълняват служебни-
те си задължения. 

 - Г-н Президент, как оце-
нявате значението на военния 
полигон в Шабла за нацио-
налната отбрана към този мо-
мент?

Полигонът в Шабла има 
ключово значение по отноше-
ние на националната ни сис-
тема за отбрана. Той е един-
ствен от своя тип в България. 
Неговото географско положе-
ние е уникално от гледна точ-
ка на близостта му до други 
стратегически военни обек-
ти, както и до важни цивилни 
летища и пристанища. На по-
лигона регулярно се провеж-
дат стрелби и демонстрации 
с участието на страни от ре-
гиона. Обектът има сериозен 
потенциал да разшири своето 
значение в перспектива. Уве-
личаването на инвестиции-
те в изграждане на модерна 

инфраструктура и в разши-
ряване на неговото предназ-
начение би имало висока до-
бавена стойност не само за 
националната система за от-
брана, но и по отношение на 
регионалното и международ-
ното сътрудничество.

- Като наш гост какви са ва-
шите впечатления от общината 
и нейните възможности за бъ-
дещо развитие?

Районът на Шабла е с хиля-
долетна история, богата кул-
тура и изключително красива 
и съхранена природа. Това е 
голям капитал, който може да 
бъде развит в бъдеще при нали-
чие на ясна визия и добро упра-
вление. Считам, че основните 
усилия на общината следва да 
бъдат насочени приоритетно 
към развитието на земеделие-
то, туризма, балнеолечението и 
археологията. 

- Едно Ваше пожелание за 
читателите на вестник „Из-
грев“ – Шабла.

Пожелавам на жителите на 
община Шабла най-вече здра-
ве, защото истинското богат-
ство на региона са хората. Про-
дължавайте да влагате енергия 
за благополучието на своя град, 
като надграждате постигнатото 
и очертавате нови перспективи 
за икономическо и социално 
развитие. Налице са всички не-
обходими условия регионът ви 
да се превърне в притегателен 
център за повече инвестиции, 
които да осигурят пълноцен-
ното реализиране на младите 
хора.

Изгрев

След официалната част.

ВАЖНО!
ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА РУ „ПОЛИЦИЯ“ ШАБЛА ПРЕДУПРЕЖДАВАТ

за зачестили случаи на измами, във връзка  
с разпространението на корона вирус и апелират  

гражданите за повишена бдителност.
Пълния текст на призива можете да намерите  на инх.

формационното табло на Общинския съвет във фоайето на 
общинска администрация-Шабла.

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
24 юни (сряда), 13:00 часа 

РАБОТНА СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНАТА
След като проследи бойни-

те стрелби на зенитния поли-
гон, Президентът Румен Радев 
разговаря с Кмета на община 
Шабла Мариян Жечев и Пред-
седателя на Общинския съвет 
д-р Йорданка Стоева.

Част от екипа на Президента 
бяха Цвета Тимева – секретар 
по регионално развитие и Ни-
колай Копринков - секретар по 
вътрешна политика и граждан-
ско общество.

В началото на срещата Кме-
тът представи пред гостите 
накратко визитката на  общи-
на Шабла: природните й забе-
лежителности, развитието на 
туризма и селското стопанство, 
историческите събития от 1 
юни 1900 година, свързани със 
селския бунт против натурал-
ния десятък.

Мариян Жечев разказа за 
сътрудничеството на община 
Шабла с:  румънска, полска и 
италианска общини; герман-
ската хуманитарна организа-
ция „Интерхелп“, което има 
15-годишна история  и общин-

ската организация на Съюза на 
офицерите и сержантите от за-
паса и резерва (СОСЗР) Шабла.

Кметът на община Шабла 
постави пред Президента ня-
кои наболели въпроси: въз-
можности фарът на н. Шабла 
/най-старият по Българското 
Черноморие/ да се посещава 
като туристическа дестинация  
и необходимостта от ремонт 
на съоръжението, трудностите 
с липсата на общ устройствен 
план за общината и 12-годиш-
ното очакване да бъде приет, 
проблеми, свързани с ежедне-
вието на гражданите.

Като лекар, д-р Йорданка 
Стоева сподели желанието на 
шабленци да имат санаториум, 
което повече от 50 години не 
може да се осъществи.

Д-р Стоева алармира и за 
намерения, свързани със за-
криване на болницата в Кава-
рна -  най-близкото лечебно за-
ведение за хората от общината.

Президентът определи об-
щина Шабла като „богат на 
перспективи край с добре раз-

вито земеделие“ и подчерта 
необходимостта от популяри-
зиране на общината като ту-
ристическа дестинация.

Румен Радев със задоволство 
коментира сградата на бивше-
то старо училище, превърна-
то днес в Зелен образователен 
център, както и велоалеите в 
града. Той попита още за еста-
кадата и как Кметът вижда раз-
витието на общината.

В края на срещата Прези-
дентът благодари за гостопри-
емството и изрази готовност 
за сътрудничество при разре-
шаването на поставените въ-
проси.

Румен Радев получи като по-
дарък от своите домакини: кар-
тина, икона, книги от предсе-
дателя на „Интерхелп“ - Улрих 
Беман и значка от СОСЗР.

Йорданка Радушева

ПРЕЗИДЕНТЪТ И МИНИСТЪРЪТ НА ОТБРАНАТА 
НАБЛЮДАВАХА УЧЕНИЕТО „ШАБЛА 2020“

На 10 юни Президентът и 
Върховен главнокомандващ 
на Въоръжените сили, Румен 
Радев, и  министърът на отбра-
ната, Красимир Каракачанов 
присъстваха на деня за високо-
поставени гости на съвместни-
те бойни стрелби “Шабла 2020”.  

Събитието се проведе на 
зенитния полигон на ВВС „Ша-
бла“.

Сред наблюдаващите стрел-
бите бяха Областният управи-
тел, Красимир Кирилов, Кметът 
на община Шабла, Мариян Же-
чев и заместниците му Петър 
Атанасов и Цветелин Йорданов.

На зенитния полигон на 
Военновъздушните сили, воен-
нослужещи и техника от със-
тава на Сухопътните войски, 
Военновъздушните и Военно-
морските сили и Съвместното 
командване на специалните 
операции провеждоха поле-
во обучение, бойни и експе-
риментални стрелби по въз-
душни и надводни цели. Общ 
ръководител на подготовката 
беше заместник-командирът 
на ВВС, бригаден генерал Пе-

тьо Мирчев. Действията на 
военнослужещите наблюдава 
и началникът на отбраната ад-
мирал Емил Ефтимов, коман-
дирите на Сухопътните войски 
и Военновъздушните сили ге-
нерал-мaйор Михаил Попов и 
генерал-майор Цанко Стойков, 
висши офицери от Българската 
армия.

Демонстрацията на способ-

ности, постигнати по време 
на съвместната подготовка се 
проведе по сценарий, изграден 
на базата на хипотетична во-
енно-кризисна ситуация в ус-
ловия, максимално близки до 
реалните.

Първият елемент бе въз-
действие от авиационни ак-
тивни средства за противо-
въздушна отбрана (ПВО) по 

самолет-нарушител на въздуш-
ното пространство на Републи-
ка България. За целта се изпъл-
ни отстрел по въздушна цел от 
самолет МиГ-29 с авиационна 
управляема ракета.

Последва провеждането на 
мисия за бойно търсене и спа-
сяване на екипаж, напуснал 
аварийно самолета. В изпълне-
нието на различните задачи от 
мисията участва самолет Су-
25, вертолети „Кугар“, Ми-24 и 
Ми-17.

Демонстрациите завършиха 
с предотвратяване на авиацио-
нен удар от противостоящата 
страна по инфраструктурата в 
оперативна дълбочина. За цел-
та формирование за противо-
въздушна отбрана осъществи 
прикритие по основното на-
правление за влитане. Форми-
рованието е щатно осигурено 
със зенитна установка ЗУ-23-2 
и преносим зенитно-раке-
тен комплекс (ПЗРК) „Стрела 
2М“, които осъществиха въз-
действие с огън и маньовър.

Министерство на отбраната,
Изгрев

По време на учението.

Работната среща на Президента (вляво) с кмета на общината 
и председателя на Общинския съвет.
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ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти,  

фрезоване  и цялостна обработка на парцели.

Телефон за контакт: 0884/52-50-80

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон:0878 263 071

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 20 юни 2020 година 

се навършват 
9 месеца без

 НЕЙКО СЛАВОВ 
АЛЕКСИЕВ

Мили и скъпи са спомените, 
които ни остави.

Те ще живеят вечно в нашите 
сърца.

Никога няма да забравим 
безпределната ти доброта и 

обич към нас!

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 17 юни 2020 година 

се навършват
25 години 
от смъртта 

на

СТЕФКА  
МАРКОВА  

АВРАМОВА
починала  

на 67 години

Поклон пред светлата й памет!

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 17 юни 2020 година 

се навършва
1 година

от смъртта  
на 

ПЕТЪР АНАСТАСОВ 
МОЛДОВАНСКИ

починал на 81 години

Да те върнем е невъзможно!
Да те забравим никога!

Остава вечната ни обич!
Почивай в мир!

От сестра и племенници

ДАВАМ ПОД НАЕМ ТРАМБОВЪЧНА МАШИНА, 
подходяща за трамбоване на чакъл и пясък.

Цена: 45.00 лв. на ден
Телефон за контакти: 0882299020

ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ 
НА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ.

Телефон:0899 398 685, Иво Иванов

КООПЕРАЦИЯ „ГРАНИЦА“
ПОКАНА
УС на Кооперация „Граница” с.Граничар, общ.

Шабла, обл.Добрич, свиква годишно отчетно съ-
брание на 27.06.2020 година (събота) от 08.00 часа 
в залата на читалище „Свобода 1940” с.Граничар при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на член-кооператори.
2. Отчет за работата на УС на кооперацията.
3. Приемане на годишният финансов отчет.
4. Отчет на КС на кооперацията.
5. 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 съ-

бранието.
                                                                               От ръководството

LIONS GROUP REAL ESTATE,
 съдейства за закупуването и продажбата  

на имоти в община Шабла.
Ако вие имате имот, за който искате да намерите най-до-
брия собственик, или познавате човек, който има такъв 

имот, можете да се обадите на:

 тел. 0886/22-85-99, Донка Ангелова

ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА  - ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ 
В ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ,  
АПТЕКИТЕ И ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

От 15.06.2020 г. влиза в сила 
удължаване срока на действие 
на епидемичната обстановка до 
30 юни т.г. В края на миналата 
седмица министърът на здра-
веопазването Кирил Ананиев 
издаде редица заповеди, с кои-
то се регламентира разхлабване 
на част от мерките, въведени за 
ограничаване разпростране-
нието на COVID-19. 

От  15 юни 2020 г., със За-
повед № РД-01-331/12.06.2020 
г. всички лица, когато се нами-
рат в обществения транспорт, 
в аптеките и лечебните заведе-
ния са длъжни да имат поста-
вена защитна маска за лице за 
еднократна или многократна 
употреба или друго средство, 
покриващо носа и устата, в т.ч. 
кърпа, шал, шлем и др. На всич-
ки други закрити обществени 
места, както и на всички откри-
ти такива, в които не може да 
бъде осигурено спазването на 
физическа дистанция, поста-
вянето на маска е силно препо-
ръчително. Запазват се мерките 
за дезинфекция и спазване на 
физическа дистанция.

В Заповед № РД-01-
334/12.06.2020 г., се посочва 
влизащите в България от кои 
страни лица подлежат на за-
дължителна карантина. Поради 
динамичността на епидемична-

та картина както в България, 
така и в Европа и цял свят, с 
нова заповед от 13 юни на ми-
нистър Ананиев, която влиза в 
сила от 15 юни, се посочва, че 
лицата, влизащи в България от 
Кралство Нидерландия не под-
лежат на 14-дневна карантина. 
Карантината остава за всички 
лица, които пристигат от Крал-
ство Швеция, Обединено крал-
ство Великобритания и Север-
на Ирландия, Кралство Белгия, 
Република Португалия и всич-
ки трети страни, с изключение 
на Република Сърбия, Босна и 
Херцеговина и Черна гора. 

Министерство на външ-
ните работи съветва да не се 
предприемат пътувания извън 
страната, ако не са наложител-
ни и препоръчва да се следи 
обстановката и режимите във 
всяка една страна при пътува-
не извън страната.  След раз-
хлабването на мерките и от-
варянето поетапно на редица 
бизнеси, по заповед на минис-
тър-председателя, здравният 
министър издаде заповед, на 
основание на която от 15 юни, 
дискотеките, нощните клубове 
и пиано-баровете могат да въз-
обновят дейността си. 

Изискването е да бъдат 
спазвани въведените в страна-
та противоепидемични мерки.

О   Б   Я  В   А
УС на  ЗКПУ ”Захари Стоянов” с. Захари Стояново, общ.

Шабла,  област Добрич, на основание   чл.16 ал3 т. 1 от Закона 
за кооперациите и чл. 27 ал.1 т.1 от Устава на кооперацията  

свиква  редовно годишно отчетно    събрание  на 27.06.2020 г. от 
9,00 часа, в стола на кооперацията,  при следния 

ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане и освобождаване  на член-кооператори. 
2.Приемане на отчета за управление на УС.
3.Приемане на годишния финансов отчет.       
4.Отчет на контролния съвет.   
5. Избор на пълномощници  на ОС НА КС.        
6.Текущи.
При липса на кворум събранието ще се проведе след 1(един) час, 
на същото място, независимо  от броя на присъстващите.

От УС на ЗКПУ 

О Б Щ И Н А  Ш А Б Л А 

ЗАПОВЕД
На основание чл.4,ал.4 от Наредба №8121з-968 от 10.декември 2014г.  и Заповед №РД-04-175/05.06.2020г.на директора на Областна 

дирекция „Земеделие” Добрич за обявяване началото на пожароопасния сезон в земеделските земи от 05.06.2020г. до 31.10.2020г. и на 
основание чл. 44, ал. 2 и чл. 46, т. 5 от ЗМСМА (обн. ДВ, бр. 77 от 1991 г., с изм. и доп.), чл. 13, т. 12 от ЗП (обн. ДВ, бр. 89 от 2007 г.), 

чл. 40 и 41 от ЗООС (обн. ДВ, бр. 91 от 2002 г., с изм. и доп.), чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗОЗЗ (обн. ДВ, бр. 35 от 1996 г., с изм. и доп.), с цел 
подобряване на превантивната дейност и намаляване до минимум на вредните последствия и щетите от пожари в  Община Шабла.

НАРЕЖДАМ
Да се спазват стриктно след-

ните мерки за осигуряване на 
пожарна безопасност:

1.Настъпване на етап ,, Во-
съчна зрялост”  на посевите от 
житни култури и обявявам по-
жароопасен сезон за територия-
та на Община Шабла, считано от 
12.06.2020г.

2. Да не се допуска паленето 
на открит огън, тютюнопуше-
нето и паркирането на моторни 
превозни средства в площите с 
посеви и на разстояние по малко 
от 50 м. до тях ,от настъпването 
на восъчната зрялост до окон-
чателно прибиране на реколтата 
и изораване на стърнищата съ-
гласно чл.6 от ,,Наредба №8121з-
968 от 10 декември 2014г. за 
правилата и нормите за пожарна 
безопасност при извършване на 
дейности в земеделски земи”.

3. Да не се разрешава изгаря-
нето на стърнища и други расти-
телни одпадъци в земеделските 
земи и защитените територии, 
както и използването на открити 
огнеизточници на 

Основание чл.12 от Наредба 
№8121з-968 от 10 декември2014г. 
за правилата и нормите за по-
жарна безопасност при извърш-
ване на дейности в земеделски 
земи и чл.6 от Закона за опазване 
на земеделски земи. 

4. Физическите и юриди-
ческите лица, осъществявящи 
дейности в земеделски земи да 
спазват установените правила, 
норми и задължения на пожарна 
безопасност съгласно Раздел III 
от Наредбата №8121з-968 от 10 
декември 2014г.

5. Кметовете и кметските на-
местници по населени места:
Ø да набележат конкретни 

мерки за предотвратяване на 
селскостопански и горски пожа-
ри в териториите по т. 2, както и 
да организират тяхното практи-
ческо изпълнение; 

Ø да организират провеж-
дането на съответната противо-
пожарна агитационно-разясни-
телна дейност сред населението, 
с цел повишаване готовността 
му за предотвратяване и гасене 
на евентуално възникнали по-
жари на територията на съответ-
ните кметства;
Ø да информират РС ПБЗН 

при аварии, ремонт или спиране 
на водозахранването на населе-
ните места .

6. Ръководствата на всички 
земеделски кооперации, фирми 
и други организации - ползвате-
ли на земеделски земи: 
Ø да изготвят планове с 

мероприятия за пожарна без-
опасност при подготовката и 
провеждането на кампания по 
прибирането на реколтата;
Ø да определят със заповед 

отговорници по опазване на по-
севите, зърното и фуражите; 
Ø да организират и извър-

шат качествен ремонт, пожаро-
обезопасяване и оборудване с 
противопожарни уреди на сел-
скостопанските машини; 
Ø да сформират приемател-

ни комисии от специалисти за 
приемане на селскостопанските 
машини, складове за зърно, зър-
носушилни и фуражни площад-
ки с участието на служител от 
Пожарна безопасност и защита 
на населението;
Ø да организират извърш-

ването на ежедневни прегледи 
на техническото и противопо-
жарно състояние на машините и 
съоръженията;
Ø да осигурят разпарце-

лиране на масивите на участъ-
ци не повече от 1000 дка с 10 м 
противозащитна ивица или за 
ежедневна работа с 6 м проти-
возащитна ивица чрез ожънване 
на посевите, изнасяне на сламата 
и заораване на ивицата.
Ø да разжънат, изнесат сла-

мата и заорат ивица с ширина не 

по-малка от 6 м. покрай горските 
насаждения, сметища, пчелини, 
гробищни паркове, около дере-
та, стълбове, мачтови постове и 
др. съоръжения на въздушните 
електропроводи, да организи-
рат извършването на ежедневни 
прегледи на техническото и про-
тивопожарно състояние на ма-
шините и съоръженията, които 
ще работят в масивите;
Ø да осигурят трактор с че-

тирикорпусен плуг за всяка агре-
гатна група;
Ø да организират и прове-

дат обучение и инструктаж на 
всички механизатори и участни-
ци в кампанията по прибиране-
то на реколтата.
Ø да организират охрана 

и наблюдение на посевите, пло-
щадките и складовете за зърно 
и на селскостопанската техника, 
която остава на полето след ра-
бота и ги оборудват с необхо-
димите съобщителни средства, 
противопожарни уреди и съоръ-
жения;
Ø да осигурят ограждане 

на фуражните площадки и се-
новалите, изораване на ивица с 
ширина най-малко 5 м. от външ-
ната или вътрешната страна на 
оградата;
Ø да осигурят обектите с 

необходимата противопожарна 
техника, съоръжения и средства 
за гасене. 

7. При складиране или съхра-
няване на открито в земеделски-
те земи, грубите фуражи/слама,-
сено и др./ да се обособяват на 
фигури с единично тегло до 200 
т и в група до 600 т върху терен, 
почистен от растителни отпадъ-
ци с разстояние между фигурите  
не по малко15м, между групите 
не по малко от 50 м, на разстоя-
ние не по малко от 10 м от пъти-
ща и 50 м от горски насаждения 
с пожарозащитни ивици с ши-
рочина най-малко 5м.

8. Забранява се изгарянето на 

стърнища, слама, суха трева и 
отпадъци по слоговете, крайпът-
ните ивици и други площи, съ-
гласно чл. 13, т. 11 и т. 12 от За-
кона за почвите и чл. 6, ал. 1, т. 
2 от Закона за опазване на земе-
делските земи.

9. Забранява се паленето на 
огън и извършване на огневи 
работи в горите на разстояние 
най-малко 100 м. от тях, освен на 
определените за целта места от 
Държавните горски стопанства, 
Държавните ловни стопанства и 
териториалните служби ПБЗН, 
обозначени със специални зна-
ци.

10. Забранява се устройва-
нето на лагери и къмпинги в 
горите, с изключение на разре-
шените от Държавните горски 
стопанства, Държавните ловни 
стопанства , териториалните 
подразделения на ПБЗН и ре-
гламентираните за това места в 
района на Община Шабла.

11.  Ръководствата на фирми, 
ЗК и други са длъжни да пре-
доставят наличната си техника, 
необходима при извършване на 
пожарогасителна дейност, при 
поискване от органите на РС 
ПБЗН, съгласно Закона на МВР.

12. Кметовете и кметските 
наместници на населени места 
са длъжни да запознаят ръко-
водствата на селскостопански-
те производствени единици и 
населението с изискванията на 
настоящата заповед и създадат 
организация за изпълнението й.

13. Общинска служба “Земе-
делие” гр.Шабла да извършва 
проверки има ли пожарозащит-
ни ивици в земеделски земи,-
които са били засети с житни 
култури и спазва ли се забраната 
за изгряне на стърнища и рас-
тителни отпадъци  в земеделски 
земи  и други дейности от тяхна-
та компететност.

МАРИЯН  ЖЕЧЕВ
Кмет на община Шабла
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ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА 
ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА: 

Храм“Свети Георги 
Победоносец“

с.Тюленово

Банка ДСК - клон Шабла
Разплащателна 

сметка-02-24564008
IBAN- 

BG74STSA93000024564008

ПОКАНА
за свикване на общо  събрание на местна инициативна рибарска 

група шабла-каварна-балчик

На основание чл.35 от Устава на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик и 
във връзка с чл.40, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, Управителния съвет на СНЦ „МИРГ 
Шабла – Каварна – Балчик“ свиква Общо събрание, което да се прове-
де на 19.06.2020 година от 17.00 часа в гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 
35 в Голямата зала на общинска администрация, а при липса на кво-
рум, в същият ден, един час по - късно при следния дневен ред:

1.Приемане на годишният доклад за дейността и финансовият от-
чет на юридическото лице с нестопанска цел Сдружение „МИРГ Шабла 
– Каварна – Балчик“ за 2019 г.

2.Други.
Общото събрание се състои от всички членове на сдружението или 

техни представители/законни или изрично упълномощени такива/ и 
същото на основание чл. 36, ал. 1 от Устава на Сдружението е законно, 
ако присъстват делегати, представляващи повече от половината  чле-
нове. Началото на регистрацията на делегатите е в 16.00ч. 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.36 ал. 2 
от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден 1 час 
по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

05.06.2020 г. Мариян Александров Жечев:
Гр. Шаб�а  Председател на Управителния съвет на  

МИРГ Шабла – Каварна - Балчик
Администрати�ен Дого�ор №МДР-ИП-01-82/18.07.2018 г и Споразумение за изпъ�нение на стратегия за ВОМР 

№МДР-ИП-01-83/18.07.2018г. на МИРГ Шаб�а – �а�арна - Ба�чи�
По Процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпъ�нение на стратегиите за Водено от общностите местно раз�итие/ВОМР/”

Процедурата се осъщест�я�а с финансо�ата под�репа на Е�ропейс�и фонд за морс�о де�о и рибарст�о чрез  Програ-
ма за морс�о де�о и рибарст�о 2014 – 2020 година

ШЕСТО ИЗДАНИЕ
НА 

НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН 
КОНКУРС

„ГЕОРГИ ДАВИДОВ“

АВГУСТ  2020  ГОДИНА

ЦЕЛ:
Стимулиране твор-
ческите изяви на 
млади поети, които 
пишат на морска те-
матика, както и за 
живота и вълнения-
та на хората, живе-
ещи край морето.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:
1. Националният литературен конкурс „Георги Давидов“ 

се обявява от Община Шабла, с решение на Общински 
съвет № VII.I, 2.1; № VII.1.2,2; № VII.I, 2, 3 от 27.08.2004 
г., изм. с решение № 452 от 29.01.2014 г. 

2. Конкурсът се провежда на три години, като първият 

е през 2005 година, по повод 50-годишнината от 
рождението на Георги Давидов.

3. Националният литературен конкурс „Георги Давидов“ се 
организира и провежда от Община Шабла.

4. Конкурсните произведения се журират от утвърдени 
литературни творци и критици. Журито е с 5-членен 
състав, единият от които е представител на Община 
Шабла 

(кмет или заместник кмет по културата).
5. Наградният фонд в конкурса на името на Георги Давидов 

се осигурява от Община Шабла. Наградата включва: 
малка пластика „Пегас”, специално изработен диплом

(грамота) и парична премия (2000 лв).

РЕГЛАМЕНТ:
 В конкурса могат да участват всички млади поети, на 

възраст до 40 години, които пишат на морска тематика, 
както и за живота и вълненията на хората, живеещи 
край морето. 

 Всеки участник в конкурса може да представи до 5 
стихотворения, цикъл от стихове или подготвен за 
книга ръкопис по посочената тематика.

 Конкурсът е явен. Текстовете, придружени от 
следната информация: име, адрес и телефон, да се 
изпращат с препоръчана кореспонденция на адрес: 
гр. Шабла – 9680,  ул. „Равно поле“ № 35, Общинска 
администрация, за Националния литературен конкурс 
„Георги Давидов“, e-mail: obshtina@ob-shabla.org, 
culture@ob-shabla.org

Краен срок за изпращане на творбите, придружени от 
изискваната информация за авторите им:  

20 юни 2020 година. 

Статуетката „Пегас“, знак на лите-
ратурния конкурс

ПОЕТИЧЕН КЪТ

МОРСКА СИРЕНА 
Като морето бурна съм и аз
като вълните му съм силна
ще те залея и ще те открадна
ще ти покажа моя воден свят
къде живея и къде се раждам
всеки изгрев, всеки час.
Ще бъдеш в моите прегръдки
там, на дънното, за вечността
обещавам ти, че ще те пазя
от всяка сполетяла те беда.
В нощта излез и потърси ме
и ще чуеш песента ми
тя ще ти покаже пътя
към вечния живот.
Хвани ръката ми, моряче,
и нека се оставим на морето
да ни отнесе, да ни погълне
да ни пренесе в моя таен свят.

Зорница Шопова

 ПОКАНА
Настоятелството на НЧ „Свобода 1940“ с.Граничар, 

община Шабла, област Добрич кани всички членове 
на извънредно отчетно-изборно събрание, кето ще се 

проведе на 26.06.2020г. (петък) от 14.00 часа в залата на 
читалището при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Доклад за дейността за 2019 г.
2.Финансов отчет за 2019 г.
3.Проекто-бюджет за 2020 г.
4.Избор на настоятелство.
5.Избор на председател.
6.Други.

При липса на кворум, събранието ще се проведе един час по-
късно, на същия ден и място.

Каним всички членове на читалището да присъстват на 
събранието.

                          От читалищното настоятелство

ЛЯТНА ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА В ОДК
От началото на месец юни 

започна лятната ваканционна 
програма в Общински детски 
комплекс (ОДК) – Шабла.

За учениците от начален 
курс са предвидени две групи 
по танци, група „Буратино“ – 
кукловодене и драматизация 
на приказки и група „Мозай-
ка“ – апликация, моделиране и 
конструиране. 

Двете форми се водят от 
Надя Иванова.

Фотообективът на „Изгрев“ 
проследи едно занятие на бъде-
щите малки артисти.В началото 
те изгледаха на видеостена при-
казката „Косе Босе“ след това с 
желание и актьорско майстор-
ство се превъплътиха в героите.

За месец юли е предвидена 
група „Природолюбители“, къ-
дето записалите се ще посеща-
ват природни и исторически 
забележителности в общината. 
Ръководител на формата е ди-
ректорът на заведението, Ки-
рил Йотов.

През месец август ОДК 
предвижда традицонното със-
тезание „Бързи, смели, сръчни“ 

с участието на отбори от Ша-
бла, Крапец и Дуранкулак.

Предвид епидемиологична-
та обстановка в страната, в гру-
пите се допускат до 10 участни-
ци. При възможност занятията 

ще се провеждат на открито. 
Родителите на всички деца са 
подписали декларация за съ-
гласие с условията на работа в 
детския комплекс.

Изгрев

Децата от група „Мозайка“ с 
готовите експонати.

Малките артисти.

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ОБЩИНСКАТА 
ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ

На 15 юни 2020 година се 
проведе първото заседание на 
Общинската преброителна ко-
мисия.

Със заповед № РД-05-
558/09.06.2020 година за пред-
седател е назначена Миглена 
Спирова – секретар на община 
Шабла. За секретар е опреде-
лена Минка Раева – гл.експерт 
в ОСИ –Добрич, ТСБ – Севе-
роизток и членове: Марияна 
Вълчева - гл.експерт в ОСИ 
–Добрич, ТСБ – Североизток, 
Марияна Бобева – началник 
на отдел „Устройство на те-
риторията и строителство“ в 
общинската администрация 
и Веселин Йорданов – кмет на 
кметство с.Дуранкулак.

Заседанието беше открито 
от председателя на комисията, 

след което се прие дневния ред 
на заседанието. Обсъди се и се 
прие Правилника за дейността 
на Общинската преброител-
на комисия, организационния 
план-график за дейностите на 
територията на общината до 
края на преброяване 2021 го-
дина.

Разяснения бяха направени 
относно работата на регистра-
тори, които ще извършат пред-
варителен обход на сградния 
жилищен фонд, с цел райони-
ране и обособяване на пребро-
ителните участъци.

Обсъдени бяха възможност-
ите за поставяне на информа-
ционни и рекламни материали 
и предстоящите дейности, свър-
зани с предварителния обход.

Изгрев

БИОПРОДУКТИ И БИО ПЧЕЛЕН 
МЕД ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

Биологично произведени 
продукти и био пчелен мед 
ще се предоставят по схеми-
те „Училищен плод“ и „Учи-
лищно мляко“ от следващата 
учебна 2020/2021 година. Това 
предвижда проект на постано-
вление за изменение и допъл-
нение на наредбата за условия-
та и реда за прилагане на схеми 
за предоставяне на плодове и 

зеленчуци и на мляко и млечни 
продукти в учебните заведения 
- „Училищен плод“ и „Училищ-
но мляко“. 

По схемите ще се доставят 
биологични плодове, зелен-
чуци, млечни продукти и био 

пчелен мед в детските градини, 
училищата и центровете за спе-
циална образователна подкре-
па. Пчелният мед, който ще се 
доставя в учебните заведения, 
трябва да отговаря на изисква-
нията на наредбата за изисква-
нията към пчелния мед. Той 
трябва да се доставя в индиви-
дуални опаковки с ненарушена 
цялост.

Измененията в наредбата 
целят и стимулиране на род-
ното производство. Най-малко 
50% от доставяните плодове и 
зеленчуци ще бъдат произведе-
ни от български производите-
ли.                    МС
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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

КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА 
НЕПОТРЕБНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

На 17 и 18 юни 2020 година 
(сряда и четвъртък) „Елтехре-
сурс” АД, съвместно с oбщина 
Шабла, организират кампа-
ния за събиране на излязло от 
употреба електрическо и елек-
тронно оборудване във всички 
населени места от общината. 

Гражданите и фирмите 
могат да се освободят от не-

работещите си електроуреди 
(печки, хладилници, перални, 
телевизори, компютри и др.) 
с предварителна заявка за из-
возване, подадена до 17 юни 
2020 година включително, на 
безплатен национален телефон 
0800 14 100 и на номер 0885 77 
00 41, както и на електронен ад-
рес order@makmetal.eu.

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ДОБРИЧ НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА:
І. ВОЕННА СЛУЖБА:
1.Приемане на документи за во-
енна служба, на лица завършили 
граждански средни или висши 
училища в страната и в чужбина за:

- МЗ ОХ - 337/30.04.2020 г. СКСО
вакантни войнишки длъжности - 27
в.ф.32990 - Пловдив - 3
в.ф.54120- Пловдив - 8
в.ф.52630 - Пловдив - 4
в.ф.48650 - Пловдив - 12
Приемане на документи до 
26.06.2020 г.;

- МЗ ОХ - 411/01.06.2020 г. СВ
вакантни войнишки длъжности: - 
190
в.ф. 28610 - София - 10 (Прил. 1);
в.ф. 24150 - Ст.Загора -  30 (Прил. 
2);
в.ф. 48340 - Ст.Загора -15;

в.ф. 52740 - Хасково - 15 (Прил. 3);
гарнизон Ямбол  - 30 (Прил. 4);
в.ф. 52590 - Ямбол - 15 
в.ф. 54100- Ямбол - 15

в.ф. 34750 - Карлово - 78 (Прил. 5);
в.ф. 34840 - Карлово - 30
в.ф. 42000- Карлово - 15
в.ф. 22180- Казанлък - 18
в.ф. 38640- Казанлък - 15

гарнизони Сливен и Русе - 12 
(Прил. 6);
в.ф. 26240 - Сливен - 8
в.ф. 32420 - Русе - 4

в.ф. 22160 - Плевен - 7  (Прил. 7);
в.ф. 22160 - Плевен - 1 
в.ф. 42800 - Плевен - 6

в.ф. 34200 - Шумен - 4 (Прил. 8);
в.ф. 46690 - Пловдив - 9 (Прил. 9);
в.ф. 52530 - Пловдив - 5
в.ф. 52760 - Пловдив - 2
в.ф. 54530 - Пловдив - 2
в.ф. 22790 - Г. Оряховица - 10 
(Прил. 10);
Приемане на документи до 
_____.______.2020 г.;

2. Приемане на документи за во-
енна служба, на лица изпълнявали 
военна служба ( кадрова военна 
служба)

- МЗ ОХ - 260/18.03.2020 г. ВВС
мл. сержант, сержант или ст. сер-
жант - 1.
в.ф. 34630 - Божурище
Приемане на документи до 
17.06.2020 г.

ІІ. СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕ-
ЗЕРВ НА ЛИЦА, ОСВОБОДЕНИ ОТ 

ВОЕННА СЛУЖБА БЕЗ ПРОВЕЖДА-
НЕ НА КОНКУРС:
МЗ ОХ - 1035/15.11.2019 г.
- за Сухопътни войски - 1374 длъж-
ности за офицери, старшини (сер-
жанти) и войници; 
- за Военноморските сили - 47 
длъжности за офицери, мичмани 
и матроси;
длъжности;
- за Централно военно окръжие - 
26 длъжности за офицери, старши-
ни (сержанти);
Приемане на документи до 
30.10.2020 г.

ІІ. СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕ-
ЗЕРВ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, 
ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕД-
НИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРА-
НАТА И В ЧУЖБИНА С КОНКУРС 
МЗ ОХ - 389/21.05.2020 г.
- за Военноморските сили - 171 
длъжности за матроси;
Приемане на документи до 
10.07.2020 г.

ІІІ. ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА 
ОБУЧЕНИЕ ПО НАЧАЛНА И/ИЛИ 
„СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВ-
КА ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ПО 
ЧЛ.59 ОТ ЗРВСРБ:

ІV. ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕН-
ТИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ 
И ТЕСТОВЕ С КАНДИДАТИТЕ ЗА 
КУРСАНТИ И СТУДЕНТИ В НВУ 
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ” И ВВМУ„Н.Й.ВА-
ПЦАРОВ“ – ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 
2020/2021 ГОДИНА

ЗА КУРСАНТИ И СТУДЕНТИ В НВУ 
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
- подаване на документи от канди-
дати за курсанти за редовен прием 
- до 26.06.2020 г.
- подаване на документи от канди-
дати за студенти, полагащи общо-
образователен тест - до 03.07.2020 
г.
- подаване на документи от канди-
дати за студенти, участващи в кон-
курса с оценки от ДЗИ или оценка 
от изпит, положен в друг ВУЗ - до 
09.07.2020 г. 

ЗА КУРСАНТИ И СТУДЕНТИ 
ВВМУ„Н.Й.ВАПЦАРОВ“ – ВАРНА
- подаване на документи от канди-
дати за курсанти за редовен прием 
- до 22.06.2020 г.

ЗА КУРСАНТИ ВВВМУ „ГЕОРГИ 
БЕНКОВСКИ“ 
подаване на документи от канди-
дати за курсанти за редовен прием 
- до 26.06.2020 г.

НА БРИФИНГА ПРЕД ЖУРНАЛИСТИ…

„Суверенитетът на дър-
жавата започва с въздушния 
суверенитет. Важно е да не до-
пускаме прекъсване на бойно-
то дежурство за охрана на въз-
душното пространство.

Моят апел към ръковод-
ството на Министерството 
на отбраната е да се положат 
максимум усилия и да има 
решителни действия за ста-
билизиране на техническото 
състояние на Миг-29“, заяви 
държавният глава. Румен Радев 
припомни, че неведнъж е об-
ръщал внимание на този про-
блем, както и че летците са под 

критичния минимум. 
Отпускат се повече сред-

ства и модернизацията вече 
е в ход, но системата за от-
браната е сложен механизъм 
и повече пари не означава 
повече бойни способности, 
коментира президентът. Не-
обходимо е още по-добро вза-
имодействие, превантивна ра-
бота и по-добра координация 
на всички нива, така че тези 
средства да се превръщат в 
бойни способности, по-бързо 
да бъдат реализирани проек-
тите за модернизация на Су-
хопътните войски и за Воен-

номорските сили и техниката 
да бъде поддържана в изправ-
ност. 

Разходите за отбрана в све-
товен мащаб растат и ще про-
дължават да растат всяка годи-
на. Трябва да бъдем адекватни 
и като общество трябва да се 
отнасяме с много по-голямо 
внимание към проблемите и 
развитието на отбраната.

Държавният глава при-
помни, че миналата седмица е 
провел среща с първата група 
български пилоти, които ще 
преминат обучение за усвоява-
не на многоцелеви изтребител 
F-16 BLOCK 70 в САЩ и под-
черта, че това е сериозна инвес-
тиция от страна на българската 
държава, голямо признание, но 
и голяма отговорност за мла-
дите пилоти. От тях ще се оч-
аква не само да усвоят новата 
техника, но и да вложат своя 
принос за модерното развитие 
на Военновъздушните сили на 
България.

Това означава нова органи-
зация на летателна подготов-

ка, нова щатна организация и 
най-вече нова организация на 
логистиката и поддръжката на 
тази техника“, подчерта прези-
дентът и изрази надежда, че в 
Министерството на отбраната 
ще бъде създаден специален 
офис, който да се ангажира с 
управлението и организацията 
на тези сложни процеси.

Румен Радев благодари на 
военнослужещите от трите 
вида въоръжени сили за отлич-
ното представяне в съвместни-
те бойни стрелби и подчерта, че 
българските военни и коман-
дири заслужават дълбока при-
знателност, защото за пореден 
път са доказали, че са отлично 
подготвени. 

Всички тези хора в трудни 
условия на недостиг на ресурси 
и остаряла техника продължа-
ват да изпълняват с висок про-
фесионализъм и всеотдайност 
своите конституционни задъл-
жения.“ – каза в заключение 
президентът.

Пресцентър на Президента 
на Република България

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 12 юни 2020 година се 

проведе редовно заседание на 
Общинския съвет, на което 
присъстваха 10 от 11 съветни-
ци. Председателят на Общин-
ския съвет, д-р Йорданка Стое-
ва откри заседанието и прочете 
предварително обявения дне-
вен ред, който включваше 15 
докладни записки за разглеж-
дане.

Съветниците упълномощи-
ха кмета на община Шабла-
да подпише запис на заповед 
в полза на ДФ „Земеделие“ в 
размер на 545 хил.лв. за обез-
печаване на 100% от заявения 
размер на авансово плащане за 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по подмярка 
7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширя-
ването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура“ 
на мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селски-
те райони“ от ПРСР за проект 
„Реконструкция и рехабилита-
ция на съществуващи улици, 
съоръжения и принадлежнос-
ти към тях в гр.Шабла, общ.
Шабла“, сключен между общи-
на Шабла и ДФ „Земеделие“.

Също по този проект кметът 
беше упълномощен да подпи-
ше Запис на заповед в размер 
на 109 хил.лв. за обезпечаване 
на 100% от плащането за фи-
нансиране на разходи за ДДС 
към авансовото плащане.

На заседанието беше допъл-
нена претата Програма за упра-

вление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2020 
година, в точка „Ликвидиране 
на съсобственост“, в точка „Зе-
меделски земи за отдаване под 
наем или аренда“.

След изготвена пазарна 
оценка от лицензиран оцени-
тел, общинският съвет опре-
дели начална цена за наем на 
земеделска земя  в размер на 75 
лв. за всичките, 16 имота. Съ-
ветниците възложиха на кмета 
на общината да обяви търг и 
извърши последващите дейст-
вия.

Да се обяви публично опо-
вестен търг с тайно отдаване по 
наем на поземлен имот в село 
Горун, с площ 65 кв.м., пред-
ставляващо изоставено трайно 
насаждение за срок от 5 години 
се реши още на заседанието.

Общинските съветници да-
доха съгласие, община Шабла 
да приеме като дарение от „Аг-
рострой – Шабла“ ООД, пред-
ставляващо право на собстве-
ност върху ½ от поземлен имот 
в град Шабла, представляващ 
земя с площ 2 680 кв.м.

Възложиха на кмета да из-
върши последващи действия 
по приемане на дарението в но-
тариална форма.

Предоставеният от общин-
ска администрация отчет за 
изпълнение на решенията, 
приети от Общинския съвет 
във връзка с кандидатства-
не по проекти по Европейски 
програми и информация за 

организацията по подготовка и 
изпълнение на проекти финон-
сирани от фондове на ЕС също 
беше приет.

Съветниците приеха отчета 
за извършените дейности за 
периода 15 юни 2019 – 15 май 
2020 година по изпълнение на 
Концепцията за интегрира-
не на ромите в община Шабла 
през 2019 година.

Приета беше и Наредба за 
управление, разпореждане и 
ползване на спортни обекти, 
собственост на община Шабла.

След много дебати се реши 
изготвения предварителен 
проект за Общ устройствен 
план на община Шабла да бъде 
предоставен за приемане от 
Националния експертен съвет 
по устройство на територия-
та и регионална политика и 
одобрен от Министъра на ре-
гионалното развитие и благоу-
стройството.

И кметът и председателят на 
общинския съвет, както и г-н 
Живко Спасов изразиха мне-
ние, че работата по ОУП има 
дълга история и вече сме на фи-
налната права той да бъде при-
ет и затова е необходимо да се 
съобразим с всички нанесени 
изменения, въпреки забележ-
ките, които имаме.

За периода 13 март-13 май 
2020 година отпада задълже-
нието  за заплащане на наемна 
цена по действащите наемни 
правоотношения с община 
Шабла за отдадените под наем 

обекти, попадащи в обхвата 
на следните предназначения: 
увеселителни и игрални зали, 
дискотеки, барове, ресторанти, 
заведения за бързо обслуж-
ване, питейни заведения, ка-
фе-сладкарници, големи тър-
говски центрове тип МОЛ. За 
отпадане на задължението за 
заплащане на наемна цена, за-
сегнатите лица подават искане 
по образец.

С приемането на Общинска 
стратегия за подкрепа за лич-
ностно развитие на децата и 
учениците в община Шабла за 
2020 – 2022 година и годишен 
план на дейностите за подкре-
па за личностно развитие на де-
цата и учениците в общината за 
настоящата година, се изчерпа 
дневния ред на заседанието.

В точка „Други“, председа-
телят на общинския съвет, д-р 
Йорданка Стоева и кметът на 
общината, Мариян Жечев ин-
формираха общинските съвет-
ници за проведената на 10 юни 
2020 година среща с президента 
на Република България, Румен 
Радев, на която бяха обсъдени 
въпроси от икономическо и со-
циално значение за жителите 
на община Шабла.

Изгрев
Бел.ред.: В слеващия ни брой 
очаквайте вижданията на 
Кмета на община Шабла и на 
общински съветници за пред-
варителния проект на Общия 
устройствен план на община 
Шабла.

СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДНИТЕ 

ОБЕКТИ – ЛИЧНИ СТОПАНСТВА
На основание чл. 137, ал. 13 от Закона за ветеринарномеди-

цинската дейност,  във всички кметства и кметски наместни-
чества от община Шабла се приемат заявления до Директора 
на Областна дирекция по безопасност на храните, за регистра-
ция на животновъдни обекти – лични стопанства, за отглеж-
дане на селскостопански животни. 

Заявления се приемат предварително и от стопани, които въз-
намеряват след 01.09.2020 г. да отглеждат в обектите си до три 
броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрира-
ни нерези.

Към заявлението се прилагат документи за собственост или 
право на ползване на обекта и осигурено ветеринарномедицин-
ско обслужване на обекта.

Съгласно Наредбата за ветеринарномедицинските изисквания 
към животновъдните обекти, касаещи отглеждането на животни, в 
личните стопанства на физически лица могат да се отглеждат до:

два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 
12-месечна възраст;

десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-ме-
сечна възраст;

три броя прасета за угояване, различни от свине майки и нека-
стрирани нерези;

два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;
десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто 

броя общо;
петдесет възрастни птици независимо от вида;
сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.
С подаването на заявление за регистрация собственикът на жи-

вотновъден обект – лично стопанство декларира, че е запознат с 
основните си права и задължения по отглеждането на животни за 
лични нужди, произтичащи от законодателството.

Образец на заявление за регистрация на животновъден обект – 
лично стопанство е публикуван на Интернет страницата на община 
Шабла - https://shabla.bg/, раздел „Административно обслужване“ 
– „Административни услуги“ – „Административни услуги „Екология 
и селско стопанство“ и е наличен във деловодството на община Ша-
бла, в кметствата и кметските наместничества по населени места.


