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„Събуждайки се сутринта, си задай въпроса: „Какво трябва да направя?“ Вечер преди да заспиш: „Какво направих.“
Питагор

МИСЪЛ НА БРОЯ

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
24 юни (сряда), 13:00 часа 

О Б Я В А

ЗА БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ  ЗА ЗДРАВНО НЕОСИГУРЕНИ 
ЛИЦА ПО ПРОЕКТ „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ”, 

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОР ПО ОП РЧР  
№ BG05M9OP001-2.018-0041-С01

В изпълнение на дейност 3 „Подобряване на достъпа 
до качествени здравни услуги и предоставяне на такива 
услуги” по проект „Заедно можем повече”,  община Ша-
бла организира профилактични прегледи за здравно не-
осигурени лица за превенция на гинекологични, сърдеч-
но съдови и очни заболявания. Прегледите са безплатни 
и ще се проведат в периода юни – юли, като първите 
дати са  27.06.2020 г. и 28.06.2020 г. (събота и неделя) от 
09.00 ч. в Сградата на Поликлиниката - гр. Шабла, ет. 2. 

Желаещите, които искат да се прегледат да носят до-
кумент за самоличност (лична карта).

Моля да заявите вашето желание  за безплатни 
профилактични прегледи  в кабинета на 

общностния медиатор – Димитрина Станева или в 
кметствата по местоживеене в община Шабла.

ЗА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
На заседание на Общин-

ския съвет, което се проведе 
на 12 юни, съветниците реши-
ха 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.

Ето виждането на кмета на 
община Шабла, Мариян Жечев 
и на общинския съветник от 
БСП, Милена Тодорова:

Мариян Жечев:
„Десетгодишната сага с 

възлагането, изготвянето, 
одобрението  на екологичната 
оценка на общия устройствен 
план и фактическото му при-
емане от Националния експер-
тен съвет и одобряването от 
министъра на регионалното 
развитие и благоустройство-
то е към края си. Много неща 

се промениха от представяне-
то на първия план от община 
Шабла за разглеждане от тога-
вашния общинския съвет.

Промени се законодател-
ството, особено в областта 
на екологията и опазването 
на природата, заповедите по 
Натура са факт, определени 
са защитените зони по  ди-
рективите за местообитани-
ята, директивите за птици-
те, т.нар.Понто-сарматски 
степи. Много първоначални 
предвиждания не могат да бъ-
дат реализирани, но в крайния 
вариант, който имаме към 
момента, мисля, че са застъ-
пени всички основни бъдещи 
перспективи за развитие на 
общината, във всяко едно 
отношение – в развитие на 
населените места, развитие 
на инфраструктура, транс-
портната, електропреносна-
та и ВиК инфраструктура. 
В най-очакваната посока за 
развитието на общината - в 
областта на туризма, със зо-
ните за развитие на туристи-
ческата инфраструктура, във 
всичките и видове.

Много от предложенията 
отпаднаха, много възможнос-
ти отпаднаха, тъй като огра-
ниченията не са малко като 
територия, не са само натура, 
имаме и други зони с особен на-
чин на ползване, като конце-
сионна територия за добив на 
нефт и газ, резиденцията на 

Министерски съвет, военния 
полигон. Имаме и територии  
където е ограничен добива на 
електроенергия, чрез силата на 
вятъра. Всички тези неща, съ-
брани в този документ, в тази 
карта на общината,  мисля, че 
показва възможностите, по-
казва бъдещото развитие на 
общината в посоката, в която 
всички желаем. 

Много трудно беше да стиг-
нем до този етап, но все пак 
плана е тук и е факт. Мисля 
че това е един от най-важни-
те документи, които на този 
общинския съвет се пада да 
приеме. Това е едно от най-ва-
жните решения, защото плана 
освен визията, дава и реална-
та възможност за реализация 
и развитие.“

Милена  Тодорова:
„Общият устройствен 

план е вaжен зa нашата тepи-
тopия, зaщoтo той дaвa 
ocнoвнитe пpeдвиждaния 
зa ycтpoйcтвeнoтo paзви-

тиe нa вcичĸи фyнĸциoнaлни 
cиcтeми - oбитaвaнe, тpyд, 
oтдиx и зeлeнa cиcтeмa, 
ĸ y л т y p н o - и c т o p и ч e c ĸ o 
нacлeдcтвo, тpaнcпopт,  ин-
фpacтpyĸтypa. Инвecтициoн-
ният интepec ĸъм cтpaнaтa 
ни пpeз пocлeднитe  години и 
възмoжнocттa зa ycвoявaнe 
нa cpeдcтвa пo пpoгpaми нa 
Eвpoпeйcĸия cъюз нaпpaвиxa 
Плaна нe caмo вaжен, нo и 
мнoгo нeoбxoдим. Знaчeниeтo 
нa вceĸи Общ ycтpoйcтвeн 
плaн e и зa пoлyчaвaнe нa 
пpoзpaчнocт пpи плaниpaнeтo 
и възмoжнocтитe зa чacт-
ни инвecтиции. Пocтигa се  
цялocтнa ĸapтинa нa тepи-
тopиятa и се избягва хаотич-
ното строителство край 
чepнoмopcĸoтo ни ĸpaйбpe-
жиe. От една страна се  рад-
ваме, че живеем в екологично 
чист район, но от друга - чрез 
защитените територии се 
отнемат нашите консти-
туционни права  на свободна 
собственост. Въпреки несъг-
ласието ми с някои части от 
плана, гласувах изготвения 
предварителен проект за Общ 
устройствен план на Общи-
на Шабла да бъде представен 
за приемане от Националния 
експертен съвет по устрой-
ство на територията и реги-
онална политика и одобрен от 
Министъра на регионалното 
развитие и благоустройство.“

Изгрев                                                                                                                       

УВЕДОМЛЕНИЕ! 
УЧЕНИЦИТЕ ОТ ВИПУСК 2020 ВИ СЪОБЩАВАТ,

че на 26.06.2020 г. (петък) от 10:00 ч. в двора на  
СУ “Асен Златаров“ гр. Шабла, е изпащането им от училище и 
връчването на дипломите за завършено средно образование. 

За 30.06.2020 г. (вторник) от 17:00 ч. е предвидено 
тържественото шествие на абитуриентите, които ще 

дефилират от Зеления образователен център към  
Народно читалище „Зора 1894“.

Каним Ви да споделите с нас тези празнични моменти!

 

Община Шабла 
БК  ШАБЛА 
Организират 

 
 БАСКЕТБОЛЕН ПРАЗНИК 

на  
27-МИ  ЮНИ (събота)  от 15:00 часа, 

 в Спортен комплекс Шабла 
 

Програма: 
 

Баскетболни срещи 
Баскетболна среща Шабла- Каварна -юноши  

Атракции със състезателен характер . Игри с публиката. 

17:00 часа   

Баскетболна среща 
  БК Шабла -  БК ЪНСТОПЪБЪЛ  Добрич. 

 

Мероприятието ще се проведе при спазването на всички 
противоепидемични мерки. 

 

ВХОД СВОБОДЕН 

 

НА ДОБЪР ПЪТ, ЗЛАТАРОВЦИ!!!
Средно училище „Асен Зла-

таров“ гр. Шабла изпраща своя 
XXXXI-ви випуск зрелостни-
ци. Дванадесетокласниците 
завършват  средното си обра-
зование при необичайни усло-
вия, породени от извънредното 
положение в страната и после-
диците от него. Време, в което 
всекидневните предизвикател-
ства носят притеснение, плано-
вете търпят промени, а младите 
хора се изправят пред неясно-
ти за своето бъдеще. При тези 
обстоятелства зрелостниците 
се подготвяха за задължител-
ния държавен зрелостен изпит 
по български език и литера-
тура, резултатите от който са 
решаващи за дипломирането 
им, а за повечето от тях са и 
вход във висши учебни заведе-
ния. Обучението в електронна 
среда постави пред изпитание 
мотивацията, адаптивността и 
постоянството на учениците, 
преподавателите, администра-
тивното ръководство и роди-
телската подкрепа.

Днес, когато напрежението 
от проведените държавни из-
пити отмина, е време за равно-
сметка. Резултатите са налице 
- реалистични, очаквани. Нещо 
повече – те са основание за удо-
влетвореност и гордост.

При среден успех за страна-
та  Добър 4.20, 

Среден успех за област Доб-

рич  Добър  3,97, 
Средният  успех за СУ „Асен 

Златаров е Добър 4,38.
Нашето училище е на седмо 

място сред елитните училища в 
областта. Постигнатите от зре-
лостниците ни високи резулта-
ти утвърждават СУ „Асен Зла-
таров“ като учебно заведение 
с традиции, което провежда 
задълбочена и системна подго-
товка с квалифицирани препо-
даватели и използва иноватив-
ни методи за обучение.

Визията на ръководството 
относно бъдещето на учили-
щето е свързана с преустрой-
ване на материалната база, на 
учебно-техническите средства, 
повишаване квалификацията 
на педагогическите кадри, съ-
образено с условията и на дис-
танционно обучение. Ще се на-
лагат нови форми за обхващане 
на учениците от рисковите гру-
пи. Работата по проекти се ут-
върди като полезна практика в 
нашето училище и ще продъл-
жи и занапред.  Така СУ „Асен 
Златаров“, опирайки се на до-
брите традиции, ще се налага 
като училищна институция, в 
която подрастващите придоби-
ват компетентности, необходи-
ми за успешната им личностна 
и професионална реализация в 
бъдеще и активен граждански 
живот в съвременните условия.

СУ „Асен Златаров“

СЪОБЩЕНИЕ
Със Заповед на Кмета на община Шабла от 22.06.2020 година, 

за кметски наместник на село Езерец е назначен  
Станчо Димитров Димитров.

ДВАМА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА 
ШАБЛА СА С COVID-19

Двама жители на община 
Шабла са дали положителен 
резултат за COVID-19, съобщи 
директорът на Регионалната 
здравна инспекция и секретар 
на Областния координацио-
нен щаб д-р Светла Ангелова. 
И двамата заразени са под до-
машна изолация и са в добро 
общо състояние.

„Към момента не им е пред-
писана терапия, тъй като не се 
налага. Лицата спазват предпи-
саната им домашна изолация. 
В края на месеца предстои да 
им бъдат взети втори проби и 

според резултатите от тях ще 
се определят следващите дейст-
вия“ – заяви д-р Ангелова. Тя 
допълни, че на територията на 
община Шабла няма нови слу-
чаи на коронавирус.

Директорът на РЗИ припом-
ня, че информацията за здра-
вословното състояние на всеки 
един гражданин, съгласно За-
кона за здравето, е лична и не 
е обект на публично достояние. 
До такава информация достъп 
имат само медицински лица.

Областна администрация 
- Добрич

Регистрационен номер на договора по ОПРЧР №BG05M9OP001-
2.018-0041-С01, Проект „Заедно можем повече“, процедура чрез 

директно предоставяне с интегрирано проектно предложение 
BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на 

уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до 
образование“ – Компонент 1, осъществен с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 
съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз
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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

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 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон:0878 263 071

ПРОДАВАМ

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
МЕШЕ И ГЛЕДИЧ, ЦЕПЕНИЦИ – 90 ЛВ.

АКАЦИЯ, ЦЕПЕНИЦИ – 80 ЛВ. 

Телефон: 0888 78 12 66

КУПУВАМ

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА ШАБЛА. 
ИЗГОДНО! СПЕШНО!

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 24 юни 2020 година 
се навършват  10 години

от смъртта на
НИКОЛА СТЕФАНОВ ПЕТКОВ

на 74 години
Добрите хора не умират,

не се превръщат в пепел нито в дим.
След себе си оставят светла диря
и честен път, по който да вървим.

Поклон!
От семейството

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

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

ПРОДАВАМ 
„Опел Зафира“ 2000 година, дизел, 7 местна,  

със затъмнени стъкла.

Телефон: 0879 190 041

ВАЖНО
“МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” 

ОБЩИНА ШАБЛА УВЕДОМЯВА,  
НА 30.06.2020Г. ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПЛАЩАНЕ НА 

ПЪРВА ВНОСКА НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ 
ИМОТИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ.

 Ако платите цялата сума до 30 юни,  
ползвате отстъпка от 5 на сто.

Плащането става на каса в общината, стая 109, вкл. и 
с POS, във всички офиси на Български пощи, в касите на 

EasyPay, както и по банков път.

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

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

КУПУВАМ
КЪЩА ИЛИ АПАРТАМЕНТ В ШАБЛА

Тел за контакт:0885/11-70-51

ЕКСПЕРТИТЕ ОТ ОИЦ-ДОБРИЧ ПОПУЛЯРИЗИРАХА 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ В ОБЛАСТТА

Над 70 души посетиха чети-
рите изнесени приемни на Об-
ластен информационен център 
– Добрич и получиха безплатна 
информация за актуалните и 
предстоящи възможности за 
финансиране по програмите, 
съфинансирани от Европей-
ските структурни и инвести-
ционни фондове. Мобилните 
офиси, провели се в градовете 
Каварна, Шабла, Добрич и в с. 
Карапелит, община Добричка, 
бяха посетени от общински 
служители, кметове и кметски 
наместници, общински съвет-
ници, работодатели, земедел-
ски стопани, рибари, медии и 
граждани.

В черноморските общини - 
Шабла и Каварна интереса бе 
основно към трите мерки за 
преодоляване на икономиче-
ските последствия от пандеми-
ята COVID-19 по Програма за 
морско дело и рибарство 2014-
2020 г., с краен срок за канди-
датстване 3 юли 2020 г. Чрез тях 
собствениците на риболовни 
кораби и рибари ще бъдат ком-

пенсирани за временното пре-
установяване на риболовните 
дейности, а преработвателните 
предприятия на продукти от 
риболов и аквакултури и про-
изводители на риба и други во-
дни организми могат да полу-
чат до 80 000 лв. за оперативен 
капитал. Екипът на Местната 
инициативна рибарска група 
„Шабла-Каварна-Балчик“ е 
заявила, че безплатно ще съ-
действа и оказва помощ на 
бенефициентите в процеса на 
електронното кандидатстване 
чрез ИСУН 2020 г.

В с. Карапелит, община До-
бричка бяха отправени запит-
вания за предстоящата мярка 
4.1.2. Инвестиции в земеделски 
стопанства по тематична под-
програма за развитие на малки 
стопанства“ от Програмата за 
развитие на селските райони 
2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 
г.). Чрез нея земеделски произ-
водители, с размер на стопан-
ството от 6 000 до 7 999 евро 
стандартен производствен 
обем ще могат да модернизират 

стопанства си. Приемната беше 
посетена и от кмета на селото, 
с който бяха обсъдени възмож-
ностите за европейско финан-
сиране  на  дейности за облаго-
родяване на детската градина, 
развитие на туризма в района 
и реконструкция на местната 
църква.

В областния град Добрич по-
сетителите на щанда предимно 
задаваха въпроси свързани с 
финансиране на стопанската 
дейност на предприятията чрез 
Оперативна програма „Инова-
ции и конкурентоспособност“ 
2014-2020 г., мерки за запазва-
не на заетостта и стартиране 
на собствен бизнес по Опе-
ративна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 2014-
2020 г. Запитвания имаше и за 
предстоящата подмярка 6.4.2. 
„Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности по те-
матичната подпрограма за раз-
витието на малки стопанства“ 
от ПРСР 2014-2020 г., по която 
ще се подкрепят проекти на 
земеделски производители за 

развитие на неземеделски дей-
ност (производство и/или пре-
работка на неземеделски стоки 
и материали, предоставяне на 
услуги, местно занаятчийство 
и др.).

На всички посетители бяха 
раздадени рекламни материали 
- химикали, фланелки, чанти, 
и информационни материали, 
изготвени от Областен инфор-
мационен център - Добрич.

Областният информацио-
нен център – Добрич ще про-
дължи обиколката си през 
месец юли, с  предстоящите 
срещи в Тервел, Крушари, Бал-
чик и Генерал Тошево.

ОИЦ – Добрич,  е част от 
мрежата от 27 информационни 
центрове за популяризиране 
на Кохезионната политика на 
Европейския съюз, създаден 
с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Добро 
управление“, съфинансирана 
от Европейския съюз, чрез Ев-
ропейския социален фонд.

Областен информационен 
център - Добрич

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ!
Във връзка със зачестилите през 

последния месец случаи на измами на 
граждани, извършени във връзка с 
разпространението на корона вирус - 
COVID-19, ви молим да обърнете вни-
мание на настоящото обръщение. След 
внимателното му протичане, моля да 
предупредите своите близки, родите-
ли, приятели и познати да бъдат много 
бдителни и внимателни при следните 
случаи:

Продължава извършването на теле-
фонни измами, при които извършители-
те се обаждат по телефона на жертвата и 
съобщават, че техен роднина, близък или 
познат е заразен с корона вирус и за не-
говото лечение е необходима определена 
сума пари в брой или определена сума е 
необходимо да се преведе по банков път, 
необходима за лечението му. При този тип 
престъпления, извършителите се свърз-
ват с жертвите, като заявяват, че са пред-
ставители на клиники и/или медицински 
служители. Представят се с имена, които 
са близки до действащи компании, с цел 

въвеждане в заблуждение на жертвите.
Друг вид измама е, когато извърши-

телите използват електронната поща, 
изпращайки на нея писма от името на 
национални или международни здрав-
ни организации. Целта име е, да набавят 
информация от своите жертви относно 
техните разплащателни средства, или ги 
подлъгват да отворят определени файлове, 
съдържащи зловреден софтуер.

Във връзка с възникналата пандемия на 
COVID-19 е отчетено повишаване на инте-
реса на хората към медицинските предпаз-
ни средства, маски и други защитни проду-
кти. Същите се предлагат и закупуват чрез 
много интернет сайтове, фалшиви магази-
ни и акаунти в социалните мрежи. Вместо 
получаване на поръчаните по интернет  и 
заплатени прадпазни средства, не подози-
ращите жертви не получават нищо или по-
лучените предпазни средства са негодни.

РУ-Шабла Ви уведомява за предприема-
не на следните мерки, когато някой реши 
да закупи медицински предпазни средства, 
маски или други защитни продукти от ин-

тернет пространството, както следва:
* проверка на физическото/юридическо 

лице-търговец, което предлага въпросните 
стоки, при закупуването им;

* да се внимава за лъжливи/мними 
интернет сайтове, тъй като измамниците 
често използват интернет сайтове, които 
изглеждат, като оригиналните;

* да се проверяват отзивите на предиш-
ни клиенти за това дали са получили сто-
ката, кято са поръчали, какво е нейното 
качество и т.н.;

* да се внимава при извършване на пла-
щания към банкови сметки, които не са 
разположени  в страната на търговеца;

* ако имате съмнения, че сте жертва на 
такава измама, незабавно уведомете банка-
та, с цел спиране на плащането;

* да не се отварят линкове или прило-
жения, изпратени от неизвестни потреби-
тели;

* да се внимава при получаването на 
e-mail от непознати лица, предлагащи ме-
дицинско защитно оборудване.

От ръководството на РУ гр.Шабла

УС НА ПТК “ШАБЛЕНСКИ ФАР” гр.Шабла
свиква общо годишно отчетно събрание

на 15 юли  2020 г. от 8,00 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 2019 г.
3. Приемане на Годишен финансов отчет  за 2019 г.
4. Отчет на КС за  дейността на кооперацията през 2019 г.
5. Избор на пълномощник за общото събрание на ОСЗК.
6. Текущи.

При липса на кворум събранието ще се проведе 
един час по-късно на същото място, при същия 

дневен ред - на основание чл.17 ал.2 от Закона за 
кооперациите.

УС на ПТК “Шабленски фар” гр.Шабла

ПОКАНА

УС НА ЗК „ПРИМОРЕЦ“ СЕЛО ТЮЛЕНОВО 
СВИКВА РЕДОВНО ГОДИШНО-ОТЧЕТНО 

СЪБРАНИЕ НА 11.07.2020 ГОДИНА (СЪБОТА) 
ОТ 8.30 ЧАСА В С.ТЮЛЕНОВО.

ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане и освобождаване на член-кооператори.
2.Отчет на УС и КС за 2019 година.
3.Приемане на ГФО за 2019 година.
4.Утвърждаване решенията на УС и даване мандат на Пред-

седателя за сключване на договори с контрагенти, банки, да 
продава продукция и купува ССТ, при условия утвърдени от 
УС на ЗК.

5.Други.

При липса на кворум, събранието ще се проведе 1 час по-къс-
но при същия дневен ред, съгласно Закона за кооперациите.

УС на ЗК „Приморец“, 
село Тюленово



3Вторник, 23 юни 2020 г.

ПОЕТИЧЕН КЪТ

НОЩТА СРЕЩУ ЕНЬОВДЕН
В  среднощен  час  по  пътеката  мека,
       окъпана  в  лунни  лъчи,
престъпвам  ефирна  и  нежна,  и  лека
на  пръсти  -  с  искрящи  очи.

В  ръцете  ми  билки  -  уханни,  омайни,
       попили  дъха  на  нощта.
Нашепват  ми  тихичко  своите  тайни,
окъпани  в  лунна  роса.

Разказват  -  по  изгрев  водата  ще  стане
       наистина  -  жива  вода,
щом  слънцето  трепне  с  усмивка  засмяна
и  прати  хабер  на света.

Съветват  ме  кротко  -  във  бистро  поточе
       да  топна  изплетен  венец.
И  росната  китка,  изплетена  с  обич
да  вържа  със  ален  конец.

А  после  -  по  заник,  от  извор  пречистен
       да  гребна  мълчана  вода,
да  ръсна  по  двора,  по  къщи  -  за  здраве,
вълшебна  магия,  добра...

Природата  чудо  е  сторила.  сякаш
       нощта  е  превърната  в  храм.
Под  звездния  купол  притихнала  слушам
божествено  чист,  дитирамб...

Ани  Матова

ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ 
В ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА –  

ГР. ШАБЛА
Свободно работно място за длъжността 

„Социален работник”
 
1.Минимални и специфични изисквания за заемане на   

длъжността, място и характер на работата:
-Образование: Висше – Бакалавър или Магистър /специ-

алност -  социална педагогика, социални дейности и др. ху-
манитарни /

-Професионален опит - 1 година професионален опит по 
специалността / или без професионален опит.

- Компютърна грамотност- WORD, EXCEL, INTERNET, др.
- Място на изпълнение: Център за обществена подкре-

па-Шабла, адрес:гр. Шабла, ул.” Равно поле” № 37;
- Основна цел и задачи на длъжността:
-  Оказва индивидуална подкрепа и грижа на децата/мла-

дежите и техните родители, ползващи услугите на ЦОП. Уста-
новява и поддържа връзка със семейства и близки.

-  Осъществява връзките със системата от услуги в общ-
ността и поддържането на добри партньорски взаимоотно-
шения с местни институции и НПО. ·       

-  Отговаря за качественото провеждане на социалната 
дейност в услугата.

-  Организира приемането, хода на дейността и приключ-
ването с потребителите. 

-        Води и поддържа в актуалност задължителната до-
кументация в личните досиета на децата/младежите, според 
изискванията на действащата  нормативна уредба.

-  Избира и реализира на практика подходите на обслуж-
ване и подпомагане, които в максимална степен съответстват 
на потребностите на децата.

- Допълнителни изисквания за длъжността: умения за ра-
бота с деца, толерантност, творчески интереси, новаторско 
отношение към труда, умения за  работа в екип.

2.Конкурсът ще се  проведе на два етапа:
- Подбор по документи;
- Провеждане на интервю с всеки от допуснатите кандида-

ти, като комисията оценява кандидата и го подрежда в общо-
то класиране след интервюто.

След подбора по документи допуснатите до събеседване 
кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, да-
тата и часа на провеждането му.

3.Кандидатите да представят следните документи: 
- СV на кандидата (европейски формат);
- Копие от диплома за завършено образование и завърше-

ни допълнителни курсове и квалификации;
- Копие от документи, удостоверяващи продължителност 

на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна 
книжка );

- Свидетелство за съдимост;

4.Срокове и място за подаване на документите:
- Срок до 23.07.2020 г.
- Документите ще се приемат в сградата на Център за об-

ществена подкрепа – гр. Шабла, адрес: ул. „Равно поле“ № 37, 
тел. 0882 116 299

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната 
характеристика за длъжността при подаване на 

документите.

Даниела Иванова: „СЕЗОН СЪС СИГУРНОСТ ЩЕ ИМА.“
Пред прага сме на новия туристически сезон.
На 16 юни 2020 година, Конситуционният съд реши, че ди-

вото къмпингуване ще се осъществява само на определените 
за целта места. Потърсихме за коментар Даниела Иванова – 
младши експерт в общинската администрация.

Към нея се обърнахме и за информация, какви са нагласите 
на заетите в туристическия бранш за лято 2020 година.

Изгрев – Госпожо Иванова, 
как ще коментирате решение-
то на Конституционния съд от 
16 юни, отоносно дивото към-
пингуване?

Даниела Иванова – На-
шата община е дългогодишен 
потърпевш от свободното и 
безплатно къмпингуване, сви-
детели сме как още от нача-
лото на всяко лято плажовете 
ни са окупирани от каравани, 
палатки и кемпери. Липсата 
на законова регламентация ни 
оставяше безсилни пред този 
вид туризъм, генериращ голям 
обем отпадъци и непосилни  
разходи за общината, да под-
държа плажа чист и привет-
лив за всички нас. Миналата 
година бяха внесени промени-
те в Закона за устройство на 
черноморското крайбрежие 
(ЗУЧК) според които - палатки, 
кемпери и каравани,  ще се раз-
полагат само в изрично опреде-
лени зони, извън територията 
на морските плажове и дюни, 
отговарящи на определени ус-
ловия, като за целта трябва да 
се изготви и Наредба урежда-
ща къмпингуването. В послед-
ствие, тези промени бяха обя-
вени за незаконосъобразни и 
ограничаващи конституцион-
ното право на всеки гражданин 
за свободно придвижване. В 
крайна сметка, на 16 юни 2020 
г. Конституционния съд ос-
тави в сила ограниченията за 
дивото къмпингуване заложе-
ни в ЗУЧК, и макар по - късно 
от предвиденото, е на лице и 
проект на наредба определяща 
реда и условията за регламен-
тирано обособяване на места 
за къмпингуване, която скоро 
ще излезе и за обществено об-
съждане. Това което със сигур-
ност е забранено към момента 
е поставянето на палатки и ша-

три, както и преминаване, пар-
киране и престой на превозни 
средства, ремаркета и полуре-
маркета върху територията на 
морския плаж и дюните. Надя-
вам се това лято да е последно-
то в което свободно къмпингу-
ващите ще се разполагат извън 
регламентираните места. 

Изгрев – Въпреки ситуаци-
ята в страната, има ли желае-
щи да откриват места за наста-
няване (стаи и къщи за гости, 
а защо не и хотели), обекти за 
хранене. Има ли такива, които 
прекратяват дейност?

Даниела Иванова – Към 
момента разполагаме със 171 
категоризирани места за нас-
таняване. Новооткрити обек-
ти за хранене и развлечение, 
тази година няма. Минимален 
процент са заявилите, че пре-
установяват дейност този се-
зон, като притесненията идват 
най-вече от несигурната обста-
новка в страната и липса на 
предварителни резервации.

Изгрев – Какви са нагла-
сите на ресторантьорите, хо-
телиерите за туристическото 
лято?

Даниела Иванова –Всеоб-
щата нагласа е че, този сезон ще 
бъде по-различен от предход-
ните. Аз лично се надявам да е 
първи и последен такъв, и ако 
мога да си позволя доза ирония 
се надявам в интерес на всички 
ни, прогнозите на министър 
Ангелкова за удължаване на 
летния туристическия сезон до 
октомври месец да се сбъднат. 
А иначе сериозно - видимо 
има раздвижване в общината 
ни, макар и то да е основно в 
почивните дни. Със сигурност 
няма да е толкова активен се-
зон, като предходния, предвид 
факта че тази година,  лятото 
настъпва по бавно, границите 

за чуждите туристи до скоро 
бяха затворени, а хотелиерите 
ни разчитат до голяма степен 
на резервациите на румънците. 
Наистина не може да се пред-
види до колко успешен ще е  
летния туристическия сезон, 
но такъв ще има - със сигур-
ност!

Изгрев – Ясни ли са вече 
новите правила, по които ще 
се приемат и настаняват ту-
ристи?

Даниела Иванова – От 
октомври миналата години 
всички хотелиери трябва да се 
включват в системата на ЕСТИ, 
където да вписват регистър на 
настанените туристи. Попъл-
ването на хартиен регистър 
отпадна, както и ежемесечното 
подаване на справка декларация 
за реализираните нощувки. Тъй 
като при нас основно местата 
за настаняване са със сезонен 
режим на работа, хотелиерите 
реално сега започват да рабо-
тят със системата и да подават 
данни към ЕСТИ. Напомням 
на всички, че регистрирането 
на туристите се извършва не-
забавно при настаняването им, 
тъй като санкциите за нередо-
вен регистър започват от 2000 
лв. В системата имат достъп, 
НАП, МВР, Министерството на 
туризма и общинските админи-
страции по местонахождение 
на обектите, така че несвоевре-
менното попълване на данните 
може да се установи във всеки 
един момент. 

Друго съществено, този 
сезон е спазването на проти-

воепидемичните мерки, нало-
жени предвид усложнената  и 
несигурна епидемиологична 
обстановка в страна ни, с цел 
ограничаване разпростране-
нието на Covid - 19. На стра-
ницата на Министерството на 
туризма са публикувани указа-
ния, утвърдени от министъра 
на туризма и Министерството 
на здравеопазването относно 
мерките и условията в които 
трябва да работят обектите. 
Накратко  - спазване на дис-
танция, поставяне на дозатори 
с дезинфектанти достъпни за 
гостите - в стаите, на входовете 
и в общите помещения, използ-
ване на препарати с вирусо-
цидно действие, чийто етикет 
трябва да съдържа превод на 
български език на съдържа-
нието, както и разрешение за  
пускане на пазара от МЗ и  ре-
довно попълване на чек листи 
относно провежданата дезин-
фекция и почистване на по-
мещенията са задължителни. 
Въпреки отпадането на ограни-
чителните мерки, спазването 
на хигиенните изисквания ще 
са ключов момент в работата 
на ресторантьорите и хотелие-
рите, за което органите на Ре-
гионалната здравна инспекция 
ще осъществяват контрол, така 
че призовавам всички да бъдат 
отговорни и стриктни.  Напом-
ням че, местата за настаняване/
хотели, хостели, къщи за гос-
ти, стаи за гости, апартаменти, 
бунгала и почивни станции/ 
са обекти с обществено пред-
назначение и следва да пред-
приемат необходимите мерки 
за вписването им в публичния 
регистър на обектите с общест-
вено предназначение на РЗИ – 
Добрич, като спазват чл. 36, ал 
1 от Закона за здравето.

Изгрев – Благодаря ви за 
този разговор, госпожо Ива-
нова.

Даниела Иванова – И аз 
благодаря за проявения инте-
рес от ваша страна.

Разговаря  
Йорданка Радушева 

ДОВИЖДАНЕ, ЧЕТВЪРТИ КЛАС!
,,4 години доверие, 
36 месеца щастие,
792 дни усмивки,
6336 часа заедно!“

На 18.06.2020 г. от 12:30 часа 
в градския парк на Шабла се 
състоя тържество по случай 
завършване на начално обра-
зование за учениците от IVб 
клас на СУ „Асен Златаров“. 
Беше вълнуващо. Хем весело, 
хем тъжно – раздяла с начални-
те учителки. Децата бяха под-
готвили свое „телевизионно 

предаване“ - „Ура, ваканция!“ с 
рубрики „Спомени, спомени...“, 
„Ученически неволи“, „Рап но-

вини“, „От българско, по-бъл-
гарско“ , „Часът на репортера“, 
„Прогноза за времето през лят-
ната ваканция“. Те изненадаха  
родителите с въпроси, пожела-
ния и артистични изпълнения.

 Класният ръководител - 
г-жа Стоянова, поздрави свои-
те ученици за труда и старание-
то им през годините, пожела им 
успех в пети клас, с поръката 
заедно да продължат да учат и 
да се забавляват. Свидетелства-
та за завършване на начално 
образование връчи директорът 

на училището г-жа Петрова. Тя 
им пожела весело и безгрижно 
лято, изпълнено с игри, а на 

есен да подновят заедно инте-
ресното и полезно пътуване в 
света на знанията. 

Учениците бяха подготви-
ли и изненадаха с рецитал от 
подбрани стихове, израз на 
благодарност, отдаденост и 
признателност към своите учи-
телки. Родителите, с участие-
то на децата, организирахме 
изработването на специален 
фотоколаж за спомен на двете 
преподавателки, за което бла-
годарим на Десислава Донева. 

И на тържество, като на тъ-
ржество... Не може без торта. 
Благодарим на Елена Соленко-
ва за невероятно вкусното из-
кушение, което сътвори.  

Ние, родителите, изказваме 
искрена благодарност към г-жа 
Костадинка Стоянова и г-жа 
Елена Ставрева за професио-

нализма, нестихващия ентуси-
азъм, всеотдайния труд и поло-
жените грижи за нашите деца! 

А децата, на раздяла, раз-
чувстваха всички: 

За най – добрата класна: 
г-жа Стоянова!

За най – добрата възпита-
телка: г-жа Ставрева!

Благодарим Ви за усилията, 
за търпението, за грижите, за 
знанията, за любовта и всеот-
дайността! 

Желаем Ви здраве! 
Вие сте златни! 
БЛАГОДАРИМ ВИ!
С много любов от Вашите 

ученици: Ванина, Георги Бо-
рисов, Георги Казанлийски, 
Гергана, Денислав, Димитър, 
Есмералда, Михаела, Петър, 
Радослав, Радостина и техни-
те родители.
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JULY MORNING – ШАБЛА 2020

За пета поредна година на 
централния плаж на къмпинг 
„Добруджа“ Шабла се органи-
зира посрещането на първото 
юлско слънце - July Morning. 

Община Шабла и бар „Боси“ 
канят всички у които духа на 

July Morning е жив да се насла-
дят на изпълненията на тради-
ционните „Фара Бенд“, както и 
на „Do sho band“ от Каварна.

Но да не издаваме всичко. 
Нека посрещнем заедно първо-
то юлско утро на родния бряг! 

Адрес на редакцията:
9680 град Шабла, ул. “Равно поле“ № 35, тел: 05743/ 44-21, 
e-mail: vestnik.izgrev@gmail.com 
интернет страница: www.shabla.bg 
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О Б Я В А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл. 14, ал.1 
от ЗОС, чл.24, ал.1, и чл.110, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с 
Решение № 83/29.04.2020 г. по Протокол № 60 на Общински 
съвет гр. Шабла и Заповед № РД-04-256/19.06.2020г. на Кмета 
на Общината, обявява конкурс с тайно наддаване на 28.07.2020 
г. (вторник) от 09:30ч. в заседателната зала на Общинска 
администрация Шабла за отдаване под наем на помещение 
– стоматологичен кабинет с площ 25 кв.м, с идентификатор 
24102.501.122.1 по КК на с.Дуранкулак.
Помещението се отдава за срок от 5 години. 
Стойността на документацията за участие в конкурса е 10,00 лв. 
(десет) лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 
ч. на 27.07.2020 г.
Получаването на документацията за участие в конкурса става в 
Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след 
представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 18.07.2020 до 27.07.2020 
г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в конкурса е в размер на 20% от 
началната цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 
3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ 
БАНК ” АД до 17:00 часа на 27.07.2020г. 
Предложенията за участие в конкурса се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 от 18.07.2020г. до 17:00 часа 
на 27.07.2020г.
Задължително условие за участие в публичния конкурс 
е предмета на дейност на кандидата да включва оказване 
първична дентална помощ изразяваща се в диагностика, 
лечение, рехабилитация и наблюдение на дентално болни.
До участие не се допускат кандидати, които не са подали 
някой от следните документи:
§ Заявление за участие; 
§ Удостоверение за регистрация на фирмата (при необходимост);
§ Декларация, че е запознат с конкурсните условия и 
състоянието на имота /по образец/;
§ Декларация, че не се намира в производство, нито е обявено 
в несъстоятелност или ликвидация;
§ Декларация за оглед на имота;
§ Квитанция за закупени конкурсни документи – оригинал;
§ Документ за внесен депозит – оригинал;
§ Нотариално заверено пълномощно /ако се представлява от 
друго лице/.
При неявяване на кандидати или при явяване на само един 
кандидат ще се проведе повторен конкурс на 04.08.2020 г. от 
09:30 ч. 
Депозитната вноска за участие във втория конкурс е в размер на 
20% от началната цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 
7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 
АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 03.08.2020 г. 
Стойността на документацията за участие в конкурса е 10.00 лв./
десет лева/ и се заплаща в  служба ‚‘Местни данъци и такси‘‘ – 
стая 109 до 17:00 ч. на 03.08.2020г.
Получаването на конкурсна документация става  в Центъра 
за обслужване на граждани, стая 106  на Общината, след 
представяне на документ за закупуване.
 Оглед на имотите всеки работен ден от 29.07.2020г. до 03.08.2020г. 
от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в конкурса се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 03.08.2020 г.

Допълнителна информация в служба „Общинска 
собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108.

ЗАБАВНО ЛЯТО ЗА 
ДЕЦАТА В ДУРАНКУЛАК

Едно забавно и незабравимо 
лято за децата предлага Народ-
но читалище “Дружба 1898” в 
село Дуранкулак. Мероприяти-
ята са безплатни и се провеж-
дат от 22 юни до 13 август.

Всеки понеделник от 14.13 
часа децата ще се включват в 
четене и игри на открито. В 
сряда от 15 часа ще участват в 
проявата “Пей и танцувай”. В 

четвъртък от 15 часа с Мастър 
шеф ще играят и ще готвят.

В заниманията могат да участ-
ват до 10 деца при спазване на 
необходимата дистанция в съот-
ветствие с въведените противо-
епидемични мерки в страната.

Организаторите си запазват 
правото за изменения и допъл-
нения.

Изгрев

ДРАГИ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО И ПОДВОДНИТЕ СПОРТОВЕ,
 След едно притеснително и 

драматично полугодие на 2020 
г., в което пандемията от коро-
навирус Covid-19 преобърна 
живота на всички ни и обърка 
всички планове във всяка една 
дейност, ето че дойдоха по-до-
бри времена. Нашият любим 
Морски клуб „Портус Кариа“ 
успешно премина през това из-
питание и още по-уверено гле-
да към бъдещето с един разно-
образен, много опитен и вече 
увеличен отбор по подводен 
риболов. Към добре познати-
те морски рицари на Шабла от 
миналите сезони (Венцислав 
Георгиев - капитан, Николай 
Николов, Александър Кръстев, 
Йовчо Николов, Дилян Георги-
ев, Петър Петров, Нелко Йор-
данов, Емил Дуков, Димитър 
Дражев, Ангел Златанов, Кон-
стантин Радев, Стоян Христов, 

Димитър Франгов)
сега се присъединиха че-

тири нови момчета, с всеки 
от които, вярвам, ще обменим 
безценен опит, ще продължа-

ваме да израстваме в спортно-
то майсторство и все така до-
стойно ще защитаваме честта 
на Община Шабла във всички 
наши дейности и надпревари. 

Добре дошли на Христо Арна-
удов от Шабла, Янаки Янакиев 
и Петър Петров от Добрич и 
Светлозар Василев от Варна! 
С тях съставът ни по подводен 
риболов вече наброява цели 18 
състезатели, така че очаквайте 
сериозно шабленско присъст-
вие, наподобяващо окупация 
на всяко едно състезание през 
2020 г. Успешен сезон на всички 
ни, изпълнен с много позитив-
ни морски емоции, трофеи и 
приятелски сбирки, но най-ве-
че да бъдем здрави и предпаз-
ливи пред тази привлекателна 
безбрежна стихия - Морето! 
Сърце, душа, за Портус Кариа 
и Шабла!

Димитър Франгов
Председател на СНЦ 

„Морски клуб Портус Кариа“

„ПОРТУС КАРИА“ ЗАПОЧНА СЕЗОНА В ПРИМОРСКО
Шесто и единадесето място за нашия клуб в южния град

На 20.06.2020 г. в гр. При-
морско се проведе I-кръг от 
серията надпревари за купа 
„България“ - състезанието 
по подводен риболов за купа 
„Стела Марис“. В условията 
на добра организация и при-
ятелско отношение от страна 
домакините, прекрасна мете-
орологична обстановка, сред 
много заряд и приповдигнато 
настроение в акваторията меж-
ду Маслен нос и Китен своите 
харпунджийски умения пре-
мериха 55 състезатели от 10 
клуба. Шабленският Морски 
клуб „Портус Кариа“ записа 
едно силно и обещаващо учас-
тие, като бе представен от цели 

10 състезатели - капитанът на 
отбора Венцислав Георгиев, 
Ангел Златанов, Дилян Геор-
гиев, Димитър Дражев, Йовчо 
Николов, Петър Петров, Нелко 
Йорданов, новите попълнения 
- Петър Петров, Янаки Янаки-
ев и Христо Арнаудов, като за 
Ицо това беше дебютното му 
състезание по подводен рибо-
лов. За щастие, състезателният 
ден от 5 часа премина без на-
прежение и инциденти. 32-ма 
състезатели предадоха валид-
ни риби от различни видове, 
като най-масовият улов беше 
на платерини, врани и кефа-
ли. От по-екзотичните видове 
се видяха скорпид и лабрида. 

От състезателите на шаблен-
ския клуб най-напред се кла-
сираха новите попълнения 
Янаки Янакиев с улов от 4 ва-
лидни врани и Петър Петров с 
2 врани и една платерина, съ-
ответно на 6-то и 11-то място. 
Младите шабленски състеза-
тели Йовчо Николов и Дилян 
Георгиев, всеки с по две валид-
ни платерини, се класираха съ-
ответно на 17-то и 20-то мяс-
то. За съжаление кефалът на 
Дидо беше малко под 500 гр., 
което го прави невалиден и не 
му донесе точки. Капитанът 
Венко Георгиев пък предаде 
една валидна платерина, кое-
то му отреди 27-мата позиция 

в класирането. Другите наши 
състезатели нямаха късмета да 
предадат валиден улов, въпре-
ки че положиха много посто-
янство и усърдие. 

Победител в надпреварата 
стана представителят на мест-
ния общински отбор „Марлин“ 
и национал на България, Ана-
стас Бъчваров, следван с малка 
разлика от друг български на-
ционал - Валентин Люцканов 
от клуб „Черноморец“, гр. Бур-
гас. Бронзът пък отиде при Ве-
селин Томов от клуб „Несебър“. 
Наградата за най-голяма риба 
взе Христо Георгиев също от 
клуб „Черноморец“ за харпуни-
ран кефал с тегло 1380 гр.

Димитър Франгов

Състезателите от „Портус Кариа“.

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 проведе на 29.06.2020 година от 17.00 часа в гр. Шабла, ул. 
„Равно поле“ № 35 в Голямата зала на общинска администрация, а 
при липса на кворум, в същият ден, един час по - късно при следния 
ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане на годишният доклад за дейността и 
финансовият отчет на юридическото лице с нестопанска цел 
Сдружение „МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“ за 2019 г.
2.Промяна в състава на Управителния съвет – избор на нов 
член-представител на община Каварна.
3.Други.
Общото събрание се състои от всички членове на сдружението 
или техни представители/законни или изрично упълномощени 
такива/ и същото на осн. чл. 36, ал. 1 от Устава на Сдружението 
е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от 
половината  членове. 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.
17.06.2020 г.                                        Мариян Александров Жечев:
Гр. Шабла Председател на Управителния съвет на 

  МИРГ Шабла – Каварна - Балчик


