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„Всичко, което е далече от морето, е провинция.“
Ърнест Хемингуей

МИСЪЛ НА БРОЯ

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 ка-
чествени здравни услуги и предоставяне на такива услуги” 
по проект „Заедно можем повече”,  община Шабла организи-
ра профилактични прегледи за здравно неосигурени лица
за превенция на гинекологични, сърдечно съдови и очни 
заболявания. Прегледите са безплатни и ще се проведат 
в периода март – април, като първите дати са  14.03.2020 г. и 
15.03.2020 г. (събота и неделя) от 10.00 ч. в сградата на Поли-
клиниката - гр. Шабла, ет. 2.
Желаещите, които искат да се прегледат да носят документ 
за самоличност (лична карта).

Моля да заявите вашето желание  за безплатни профи-
лактични прегледи на тел: 05743/50-37 – Албена Стоева 

(координатор проект), в кабинета на общностния медиа-
тор – Димитрина Станева в поликлиниката в Шабла, или 

в кметствата по местоживеене в община Шабла.

СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БИЗНЕСА В РУСИЯ 
На 6 март 2020 г., в залата на 

Община Шабла се проведе сре-
ща с председателя на Търгов-
ско-промишлена палата (ТПП) 
в гр. Тамбов, (Русия), г-н Нико-
лай Калинов.  

В срещата  взеха участие: 
председателят на ОбС, д-р Йор-
данка Стоева, г-н Мариян Же-
чев – кмет на община Шабла, 
зам.-кметове, общински съвет-
ници, г-н Димитър Арнаудов 
- директор на Елпром ЕМЗ гр. 
Шабла, представители на мест-
ния бизнес, директори на учили-
ща в общината, представители 
на културата, туризма, председа-
тели на земеделски кооперации, 
руски и белоруски граждани, 
живеещи в община Шабла.

Председателят на Общин-

ски съвет Шабла, д-р Йорданка 
Стоева, откри срещата и  пред-
стави г-н Калинов, който от 10 
години осъществява контакти 
с бизнес средите в отделни ра-

йони на България. Най-напред, 
г-н Калинов  запозна  присъст-
ващите с дейността на ТПП в  
гр. Тамбов, за сътрудничеството 
им  с други държави и градове в 

България. След това, той говори 
какви са възможностите за съ-
трудничество между гр. Тамбов 
и община Шабла. Г-н Калинов 
подчерта, че техният интерес е 
в областта на туризма, балнео-
лечението, риболова, селското 
стопанство. От председателя на 
Общинския съвет и кмета на 
община Шабла, Николай Кали-
нов получи подарък – часовник 
с изобразен на него фара Шабла 
и книга със забележителностите 
на нашата община.

Тази първа среща очерта въз-
можностите за сътрудничество, 
постави въпроси за обмисляне 
от двете страни. Г-н Калинов 
предостави възможност за ин-
дивидуални разговори.

Изгрев

ЕВРОПЕЙСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ 
ЗА РАЗВИТИЕ НА РИБАРСТВОТО

На 06 март 2020 г. в Зелен 
образователен център Шабла, 
екипите на Областен инфор-
мационен център – Добрич и 
Местната инициативна рибар-
ска група „Шабла-Каварна-Бал-

чик“ (МИРГ) проведоха съв-
местна информационна среща. 
Над 20 рибари се запознаха с 
мерките от Програма за морско 
дело и рибарство 2014-2020 г. 
и от Стратегията за водено от 
общностите местно развитие 
на МИРГ. 

До края на месец март се оч-
аква да бъде открит приема по 
пет мерки, с допустими канди-
дати собственици на риболов-
ни кораби, рибари, физически 
лица, еднолични търговци, 
юридически лица  и др., разви-
ващи дейност в секторите „Ри-
барство“ и „Аквакултури“. По 
мярка 1.2 „Здраве и безопас-
ност“, потенциалните канди-
дати ще могат да финансират 
дейности, насочени към подо-
бряване на хигиената, безопас-
ността, здравето и условията 
на труд чрез за закупуването 
на лични предпазни средства, 
съоръжения и оборудване. 

Безвъзмездна финансова по-
мощ за един проект е до 10 000 
лв., като за представители на 
дребномащабния крайбрежен 
риболов съфинансирането е в 
размер до 80 %. 

Към подобряване на конку-
рентоспособността и жизне-
способността на предприяти-
ята  в сектор „Аквакултури“ е 
насочена мярка 2.2 „Продук-
тивни инвестиции в аквакул-
турите - Сектор „Малки про-
екти“. По нея ще се подкрепят 
проекти за модернизиране 
и подобряване на производ-
ствените характеристики на 
стопанството, и ефективното 
използване на ресурси чрез ин-
вестиции, подобряващи енер-
гийната и  ресурсната ефек-
тивност. Съфинансирането 
е до 50%, като  минималният 
размер на безвъзмездната по-
мощ за един проект не може да 
е по-малък от 3 000 лв., а макси-
малният не трябва да е повече 
от 48 895 лв.

На 8 март изтече срока за 
обсъждане на документите по 
мярка 5.1 Планове за производ-
ство и предлагане на пазара, 
по която признатите органи-
зации на производителите  и 
асоциации на организации на 
производители на продукти от 
риболов и/или на продукти от 
аквакултури могат да канди-
датстват за устойчиви риболов-
ни дейности и намаляване на 
нежелания улов, подобряване 
на проследимостта на проду-
ктите от риболов и премахване 
на незаконните, недекларира-
ни и нерегулирани риболовни 
практики.

С екологична насоченост са 
предстоящите мерки 1.4 „Огра-
ничаване на въздействието на 
риболова върху морската среда 
и приспособяване на  риболова 
към опазването на видовете” 
и 1.6 „Опазване и възстановя-
ване на морското биологично 
разнообразие и екосистеми 
и компенсационни режими в 

рамките на устойчивите ри-
боловни дейности“. С тяхната 
финансовата подкрепа ще се 
намали въздействието на ри-
болова върху морската среда, 
включително избягване и на-
маляване на нежелания улов, 
опазване и възстановяване на 
водното биологично разноо-
бразие и на водните екосисте-
ми, и провеждане на кампании 
за събиране на отпадъци и из-
губени риболовни уреди.

Нелко Йорданов, изпълни-
телен директор на МИРГ „Ша-
бла-Каварна-Балчик“ пред-
стави предстоящите мерки за 
финансиране от Стратегията 
и призова присъстващите да 
бъдат активни в кандидат-
стването. Потенциалните бе-
нефициенти от общините Ша-
бла, Каварна и Балчик имат 
възможността да финансират 
свои проекти за повишаване на 
устойчивостта на предприяти-
ята, увеличаване на доходите 
чрез развитие на допълнителни 
дейности, разкриване на нови 
работни места, подобряване на 
качеството на рибните проду-
кти, подобряване на енергий-
ната си ефективност, опазване 
на морската среда и други.

На среща присъстваха и 
доц. д-р Галин Николов, изпъл-
нителен директор на Изпъл-
нителна агенция рибарство и 
аквакултури, ръководители 
на отдели от Агенцията, както 
и  Мариян Жечев, кмет на Об-
щина Шабла, които обсъдиха 
с местната рибарска общност 
проблеми и предизвикателства 
пред сектора, мерките за кон-
трол и предстоящи законода-
телни промени.

Николай Калинов; д-р Стоева; живеещият в Шабла руски граж-
данин, Алексей Поляков и общинският съветник, Живко Спасов.

Кметът на община Шабла, 
Мариян Жечев също присъст-
ва на срещата.

Изпълнителният директор  на ИАРА, доц. д-р Галин Николов 
(вляво) и изпълнителният директор на МИРГ „Шабла-Кава-
рна-Балчик“, Нелко Йорданов.

Проект № BG05SFOP001-4.004-0017-C01 „Функциониране на Областен 
информационен център - Добрич“, финансиран от Оперативна 

програма „Добро управление“ , съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален  фонд.

Проект № BG05SFOP001-4.004-0017-C01 „Функциониране на Областен 

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ СРЕЩУ 
КОРОНАВИРУСА В ОБЛАСТТА

След проведеното на 8 март 
2020 г. извънредно заседание 
на Министерски съвет и раз-
поредените мерки във връзка 
с регистрираните положител-
ни проби в областите Плевен 
и Габрово, секретарят на Об-
ластния координационен цен-
тър, създаден със заповед на 
областния управител, директо-
рът на РЗИ Добрич, д-р Светла 
Ангелова апелира за спазване 
на строга дисциплина, спазва-
не на изискванията за хигиена.

„С цел превенция на раз-
пространение на заболяването 
COVID-19, след заседанието 
на МС е разпоредено да бъдат 

преустановени културните 
мероприятия в т.ч. и кинопро-
жекциите. Спортните меро-
приятия да се провеждат без 
публика. Разпорежда се още да 
се забранят всички масови про-
яви с участието на деца“,  каза 
д-р Ангелова. 

Към момента (бел. ред – 9 
март), обстановката в област 
Добрич е спокойна, създадена 
е организация за посрещане на 
пациенти в здравните заведе-
ния.

„Изгрев“, 
по информация на 

Пресцентър – Областна 
администрация Добрич

ОБЩИНА ШАБЛА
ЗАПОВЕД

гр.Шабла, 9 март 2020 година
На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, заповед №РД-01-
117/08.03.2020 година на министъра на здравеопазването във 
връзка с регистрирани случаи от COVID-19 на територията на 
областите Габрово и Плевен, препоръка на националния опера-
тивен щаб и проведено извънредно заседание на министерски 
съвет на 08.03.2020 година, считано от 08.03.2020 година
НАРЕЖДАМ:
На територията на община Шабла до второ нареждане:
1.Детските градини и детската ясла на територията на община 
Шабла да останат отворени при задължително изискване за 
медицински преглед на входа, както и при засилени мерки за 
почистване и дезинфекция на помещенията. По преценка на 
родителите и семействата децата може да не посещават дет-
ска градина/детска ясла в определения превантивен ограни-
чителен период.
2.Да бъдат преустановени посещенията на културни меропри-
ятия.
3.забранява се провеждането на всякакви масови мероприя-
тия, в които участват деца.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Петър Атана-
сов – заместник-кмет „Финанси“ в община Шабла.
Копие от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите 
лица за сведение и изпълнение.

Мариян Жечев
Кмет на община Шабла

Регистрационен номер на дого�ора по ОПРЧР №BG05M9OP001-2.018-
0041-С01, Прое�т „Заедно мо�ем по�ече“, процедура чрез дире�тно

предоста�яне с интегрирано прое�тно пред�о�ение BG05M9OP001-2.018 
„Социа�но-и�ономичес�а интеграция на уяз�ими групи.

Интегрирани мер�и за подобря�ане достъпа до образо�ание“ – �омпонент 
1, осъщест�ен с финансо�ата под�репа на Операти�на програма
„Раз�итие на чо�еш�ите ресурси“ 2014-2020 г. съфинансирани от 

Е�ропейс�ия социа�ен фонд на Е�ропейс�ия съ�з
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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

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

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

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 10 март 2020 година 
се навършва 1 година 

от смъртта на 

ВАСИЛКА ИВАНОВА УРУМОВА
починала на 88 години
Живя тихо и скромно. 

Раздаваше обич и топлина.
Остави ни пример за достойно изжи-

вян житейски път.
Ще те помним!

Дълбок поклон пред светлата ти 
памет!

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
на 9 март 2020 година  

се навършиха
28  ГОДИНИ

от смъртта 
на 

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ  
КОСТАДИНОВ 

Помним те и скърбим за теб.
Поклон пред светлата ти памет!

Почивай в мир!

От семейството

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

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

ПРОДАВАМ

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ЦЕПЕНИЦИ – 95 ЛВ.

АКАЦИЯ ЦЕПЕНИЦИ – 80 ЛВ. 

Телефон: 0888 78 12 66

ЗП МИЛЕН РАЙЧЕВ
НАЕМА И КУПУВА

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В РАЙОНА
на най-добра цена.

Телефон за контакти: 0895 60 75 50

ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

ДОМАШНО КОМПОСТИРАНЕ
Продължава от бр.9

Как протича процесът на 
компостиране?

Процесът   на   компостира-
не  преминава  през  две фази: 
на   разграждане   на органич-
ната материя и на зреене. Раз-
граждането започва веднага 
след като кухненските   и гра-
динските отпадъци се натрупат 
на купчинка или се поставят в 
компостер.   Той се стимулира 
от аеробните микроорганизми, 
които консумират кислород, 
освобождават въглероден дву-
окис и произвеждат енергия, 
която повишава   температура-
та   на   компостната   купчин-
ка.  Температурата   нараства 
много бързо - през първите 
12-48 часа може да достигне  до 
55-60oС. Ако температурата 
надскочи тази граница, ком-
постната купчина трябва да се 
преобръща редовно, за да се 
осигури охлаждането й и за да 
се снабди с кислород. В проти-
вен случай  може да се получи 
понижаване   на   активност-
та  на микроорганизмите. Пър-
вата фаза може да трае няколко 
седмици, като крайният резул-
тат е получаването на пресен 
компост.

През втората фаза на зре-
енето температурата достига 
40-45oС, след което започва  да 
спада прогресивно като дости-
га до температура  малко   над 

стайната.  Тази   фаза може  да 
трае няколко месеца. В края на 
фазата на зреене се получава 
стабилизиран, узрял компост. 
Готовият компост има  тъмно-
кафяв цвят, ронлива структура 
и миризма на пръст.

Как да компостираме?
Компостирането   може  да 

протече  като  направите ком-
постна купчина или използвате 
съдове. Купчината се приготвя 
лесно и не е необходимо спе-
циално оборудване. Може да 
изберете постоянно място в 
градината, където да я разполо-
жите. Мястото трябва да е сухо 
и равно. Купчината не бива да 

бъде изложена на пряка слън-
чева светлина и не трябва да е 
на ветровито място. Когато из-
берете мястото, отделете гор-
ния слой почва. Разкопайте и 
навлажнете мястото. Купчина 
компост се прави на слоеве, за-
щото така е по-лесно да се по-
лучи добра смес от материали и 
равномерно разпределение на 
влагата във всеки слой. Зато-
ва никога не смесвайте всички 
отпадъци наведнъж, а ги пола-
гайте постепенно, на слоеве.

Полезни свойства на ком-
поста

Компостът често се нарича 
“черно злато” за почвата.  Той 

оказва положително влияние 
върху съдържанието на вла-
га и органичните хранителни 
материали. Повишава обмя-
ната на въздух  и променя и 
стабилизира киселинност-
та  на  почвата.  Влияе благот-
ворно  върху  микроорганиз-
мите  и  растенията  и  потиска 
болестите при растенията.

За какво служи компостът?
Компостът се използва в 

градината за повишаване на 
плодородието на почвата.

Използва  се и като мулч 
или покривен слой. Мулчът се 
прилага късно напролет, кога-
то почвата е влажна и топла. 
Този процес представлява кон-
тролирания процес на онова, 
което се случва в естествени 
условия в гората – листата опа-
дат, разлагат се в почвата и се 
превръщат в тор.

Компостът служи още 
за изготвянето   на   саксий-
ни  смеси и рекултивиране на 
почви, замърсени с токсич-
ни  вещества и тежки метали. 
Той е подходящ за сухи пло-
щи, в които се отглеждат кул-
тури, нуждаещи се от по-го-
лямо количество вода. Затова 
намира широко приложение в 
цветни градини,  поляни, об-
щински площи и гробищни 
паркове.

Източник: Министерство 
на околната среда и водите

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 целогодиш-

но, без събота и неделя
(Шабла – Каварна – Балчик– Варна)
 ШАБЛА – ВАРНА – 13:54 часа – изпълнява се само в праз-

нични 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. Ди-

митър – Горун – Шабла – Езерец – Крапец – Ваклино – Дуран-
кулак – Граничар)

 ВАРНА – ШАБЛА- 8:50 часа – изпълнява се целогодишно, 
без събота и неделя

(Варна – Балчик – Топола – Божурец – Каварна – Х. Димитър – Го-
рун – 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. Ди-

митър – 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 целого-

дишно, без събота и неделя
 ШАБЛА – КАВАРНА – 14:30 часа – изпълнява се целого-

дишно, без събота и неделя
 ШАБЛА – ГРАНИЦАТА – 8:30 часа –  изпълнява се целого-

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

дишно, без събота и неделя
 ШАБЛА – ГРАНИЧАР – 10:17 часа- изпълнява се целого-

дишно, 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.

Компостерът в двора на СУ „Асен Златаров“ Шабла.

ПОКАНА
Читалищното настоятелство при НЧ „Изгрев-1936“ село 
Тюленово, кани своите членове да присъстват на годишно 

отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 
20.03.2020 година от 13.00 часа в залата на читалището. 

Събранието ще се проведе при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Годишен отчет на НЧ „Изгрев-1936“.
2.Обсъждане на културен календар - 2020 година.
3.Избор на ЧН и ПК.
4.Други.

При липса на кворум, събранието ще се проведе един час след 
обявеното време.

Каним всички членове на читалището да присъстват на събранието.

От ЧН на НЧ „Изгрев-1936“

ПОКАНА
УС на Кооперация „ Изток” гр. Шабла свиква редовно общо годишно 
отчетно  събрание на всички свои членове, което ще се проведе на 

14.03.2020 година (събота) от 8,30 часа в залата на кооперацията при 
следния

ДНЕВЕН РЕД
1.Утвърждаване решения на УС за приемане и освобождаване на 
членове на кооперацията.
2.Отчет на УС за годишната дейност на кооперацията през 2019 година. 
Основни насоки за развитие през 2020година.
3.Годишен финансов отчет.
4.Отчет на КС за 2019 година.
5.Вземане на решение за разпореждане с недвижими имоти 
собственост на кооперацията.
При липса на кворум  общото събрание ще се проведе един час  по 

- късно на същите ден и място.
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ПОЕТИЧЕН КЪТ

ЖИВОТ
Красотата, с която
                                        ми стана съпруга,
      напусна чертите 
                                  на твоето скъпо лице – 
красотата, която
                    излъчваш в момента, е друга:
            напомня сърце…
Любовта, за която
                                        Не писах…поеми,
           с жарава написа в сърцето ми 
                                            странния стих:
„Любовта от любов се нуждае,
                                         а не - от хареми.“
                Така я открих…
Младостта
                  не подава десница за сбогом,
        а без да ни буди напразно – 
                                               поема навън;
младостта не е спомен, белязал
                                     душите с тревога – 
не всичко бе сън…
Мъдростта
                     не робува на догми и моди – 
         тя  знае цената
                    на всеки пропуснат момент;
мъдростта е планинска пътека,
                                            която ме води
през тебе – към мен.

Георги Давидов,  „Прегръдка за палача“       

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. 

ОСМОМАРТЕНСКО ТЪРЖЕСТВО НА СМЕХОРАНИТЕ
Ден преди да излязат в на-

ционална грипна ваканция (на 
5-и март) децата от четвър-
та група „Смехорани“ на ДГ 

„Дора Габе“ Шабла поканиха 
своите майки на осмомартен-
ско тържество. С песни, танци 
и мили думи децата изказаха 
своята обич към единствената, 
неповторимата, най-милата и 
добра, грижовна…майка.

Част от изненадите на праз-
ника беше искреното и топло 
„благодаря“, което всяко дете 
засвидетелства на своята май-
ка, седнала на специално крес-
ло.

Колко е силна връзката меж-
ду майка и дете, пролича от ор-
ганизираните игри. В първата 
игра майките трябваше да об-
лекат якето на своето дете по 
най-бързия начин. Във втората 

игра децата „почерпиха“ своите 
майки с  две бисквиткии, които 
също трябваше бързо да се изя-
дат. Третото предизвикателство 

беше свързано с изобразител-
ното изкуство. Под наставлени-
ята на децата майките трябваше 
да нарисуват портрет на своето 
дете. И за да е още по-интерес-
но, дамите бяха със завързани 
очи. Оказа се, че тази задача 
никак не затрудни оправните 
дами. Резултатите бяха на лице 
- на хартията оживяха красиви 
човечета. Майките с лекота се 
справиха и с надуването на ба-
лони, които децата трябваше да 
спукат.

Целувка беше наградата за 
победителките във всички игри.

И като на всеки празник, в 
края на тържеството, майките 
получиха подаръци от свои-

те деца, придружени с 
прегръдка и искреното 
- „Обичам те, мамо!“.

Изгрев

„Смехораните“
Всяка майка седна на специалното 
кресло и чу най- топлите думи.

Сиана Василева: „УСПЕХЪТ ИДВА С 
УПОРСТВО И СПЛОТЕН КОЛЕКТИВ.“

На 1 март отбелязахме Деня на самодееца.  По този повод ви 
срещаме с едно момиче, отдало се на магията на народния танц 
от ранна детска възраст. Към днешна дата тя е студентка, 
но съвместява лекциите с ролята на помощник-преподавател, 
заедно с Гергана Дафова, на най-малките -  децата от 6 до 8 го-
дини, избрали да изучават народни танци към НЧ „Зора 1894“ 
Шабла. Сиана работи и със самодейците от детски танцов 
състав „Бърборино“.

„Изгрев“ – Здравей, Сиана. 
На 1 март отбелязахме Деня 
на самодееца. По този повод 
не мога да не те попитам от 
колко години се занимаваш с 
народни танци?  

Сиана Василева - Проявих 
интерес към народните танци 
още в предучилищна възраст, 
едва на 6 години. Тогава зауча-
вахме отделни движения и пеех-
ме народни песни, бяхме лазар-
ки облечени в носии. В първи 
клас отидох на репетиции в 
читалището. Там бяхме повече 
деца на различна възраст, жад-
ни за нови знания и танци. Тъй 
като бяхме много шумни и бър-
борещи, трудно укротими - ни 
измислиха името „Бърборино“ 
и тогава станахме детски тан-
цов състав. И така още от ранна 
училищна възраст, ние имахме 
възможност за изяви както в 
България, така и в чужбина. По-

лучихме много аплодисменти 
и дадохме своята положителна 
емоция на публиката. 

 „Изгрев“ – Ти участва в 
постановката „Пуста орис“, 
която се игра на сцена през 

2015 година с момичета и мом-
чета от танцов състав „ Бър-
борино“. Разкажи ни за това.

Сиана Василева – „Пуста 
орис“ е фолклорна театрална 
импресия, чрез която съче-
тахме някои от най-красивите 
мотиви от песенното и тан-
цувалното българско народ-
но творчество. В началото ни 
беше трудно да влезем в обра-
зите на героите, които тряб-
ваше да изиграем, всичко ни 
изглеждаше чуждо. С много 
постоянство, усилия и труд за-
почнахме да виждаме положи-
телни резултати. И всичко това 
благодарение на постановчик 
(Димитър Ялнъзов) и хореог-

раф (Гергана Дафова). Те ни 
сплотиха и ни дадоха кураж, че 
ще се справим. И ние успяхме. 

„Изгрев“ – Завърши учи-
лище миналата година. С как-
во се занимаваш в момента?

Сиана Василева – След като 
завърших средното си обра-
зование, реших да запиша 
„Предучилищна и начална учи-
лищна педагогика“ във Велико-

търновски университет  „Св. св 
Кирил и Методий“. Студентка 
съм в първи курс, посещавам 
лекции и ходя на изпити – за-
дочно. През по-голяма част от 
времето съм в гр. Шабла и нас-
коро се включих в проекта „За-
едно можем повече“.

„Изгрев“ – Разясни ни мал-
ко повече за проекта. Как се 
случиха нещата? 

Сиана Василева – През ме-
сец ноември се свързаха с мен 
относно длъжността „Препо-
давател по танцово изкуство – 
народни и етно танци“ и с удо-
волствие реших да се включа, 
тъй като работата е насочена с 
деца, а това е добро начало за 
мен като бъдещ начален или 
детски учител.

„Изгрев“ –Какво ще поже-
лаеш на тези, които отделят 
от свободното си време, за да 
правят това, което обичат?

Сиана Василева – Да си са-
модеец означава да отделяш 
време, да полагаш труд и  уси-
лия за запазване на български-
те традиции, обичаи и култура, 
да ги предаваш и съхраняваш. 

Пожелавам на всички само-
дейци - постоянство, търпе-
ние и труд. Успехът и доброто 
представяне идват с упорство и 
сплотен колектив. 

„Изгрев“ – Сиана, благода-
ря ти за този разговор. Желая 
ти успех във всички твои на-

чинания. Адмирации за това, 
че си избрала да работиш и 
предаваш наученото от теб на 
най-малките, които един ден 
ще бъдат част от визитната 
картичка на община Шабла.

Сиана Василева – И аз бла-
годаря. Честит празник, само-
дейци!

Разговаря Йорданка  
Радушева

Сватбен ритуал – Сиана на първия ред, втората от дясно на 
ляво.

В ролята на самодива, в „Пуста орис“.

И със затворени очи мама може… всичко.

Статуетката „Пегас“, знак на лите-
ратурния конкурс
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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

ПОКАНА 
към всички родители, учители и хора, чието ежедневие и 

ангажираност са свързани с работата с деца. 
Уважаеми съграждани, 
на 21 март (събота) от 14 часа, имаме удоволствието да Ви по-
каним на лекция “Стилове на семейно възпитание“ , в която 
ще се разглеждат пет стила на семейно възпитание и ще се раз-
съждава за възпитателните резултати, до които води всеки от 
тях. Познаването на тези стилове би позволило на родителите 
да преодолеят някои слабости във възпитанието и да изградят 
оптимални емоционални отношения между себе си и децата.
Децата имат нужда от родители, които са мъдри и подкрепящи 
в общуването с тях, дават близост и признават, че и те грешат 
дори и като възрастни.
В името на децата и общуването очи в очи, ви очакваме!
Лектор:
Проф. д.п.н. Николай Колишев
Такса участие: 10 лв.
Предварително записване до 15 март в Зелен образователен 

център или на тел. 05743 4200

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

Тел. за връзка:0888/623-836

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГРАД ДОБРИЧ
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД ШАБЛА

ГРАФИК

За провеждане на ежегодните срещи на Полицейския ин-
спектор, младши полицейския инспектор и други служите-
ли  от Районно управление град Шабла с обществеността 
и органите на местно самоуправление в населените места 

от община Шабла.

1. Село Тюленово – 10.03.2020 година от 10.00 часа;
2. Село Горун – 11.03.2020 година от 10.00 часа;
3. Село Пролез – 11.03.2020  година от 11.00 часа;
4. Село Горичане – 12.03.2020 година от 10.00 часа;
5. Село Езерец– 13.03.2020 година от 10.00 часа;
6. Село Крапец –17.03.2020 година от 10.00 часа;
7. Село Ваклино –18.03.2020 година от 10,00 часа;
8. Село Смин –19.03.2020 година от 10.00 часа;
9. Село Черноморци –19.03.2020 година от 11.00 часа;
10. Село Божаново – 20.03.2020 година от 10.00 часа;
11. Село Захари Стояново – 24.03.2020 година от 10.00 часа;
12. Село Граничар – 25.03.2020 година от 11.00 часа;
13. Село Дуранкулак – 26.03.2020 година от 11.00 часа;
14. Град Шабла –27.03.2020 година от 14.00 часа.

Предлага: н-к група ОП
Ст.инспектор Стефан Рашков

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.

Шахматистите на Дуранкулак (вдясно на снимката) срещу от-
бора на Кардам.

ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ШАХМАТИСТИТЕ 
ОТ ДУРАНКУЛАК В КАРДАМ

На 23 февруари  в Кардам се 
проведе III кръг от  Регионалния 
любителски турнир по шахмат, 
сезон 2019-2020. В надпреварата 
участваха 5 отбора – Белослав, 
Тервел, Дуранкулак и два на до-
макините от Кардам.

В индивидуалното класира-
не по дъски, победител на 1-ва 
дъска бе Даниил Михалев (Бе-
лослав) , на 2-ра -  Илия Василев 
(Тервел), на 3-та -  Деян Дими-
тров (Дуранкулак), а на 4-та -  
Иван Иванов (Белослав).

Отборното класиране е след-
ното: 1. Белослав 2. Тервел 3. 
Дуранкулак (двата отбора завър-
шиха с равен брой точки, но Тер-
вел бе с по-добри допълнителни 
показатели) 4-5 място разделиха 
двата отбора на Кардам.

Състезанието се състоя в 
обновения пенсионерски клуб 

на с. Кардам, в уютна, приятел-
ска обстановка. Както винаги, 
кметът на селото Георги Нико-
лов откри турнира, с интерес го 
проследи и връчи наградите на 
призьорите.

За представителите на общи-
на Шабла на турнира -  отбора 
на Дуранкулак, участваха: Пан-
телеймон Райчев, Живко Бойва-
ленков, д-р Диян Ангелов, Йор-
дан Мирчев и, Деян Димитров 
(предс. на УС на СКШ „Хармо-
ния 25“ Шабла). Поради обек-
тивни причини, Шабла не можа 
да сформира отбор за турнира.

Шабла ще бъде домакин на 
IV кръг от Регионалния люби-
телски турнир по шахмат на  28 
март (събота) в клубното поме-
щение в МИЦ в сградата на НЧ 
„Зора 1894“.

Христо Жечев

ГЕРБ ШАБЛА С ИНИЦИАТИВА 
ПО ПОВОД  ДЕНЯ НА 
ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ

Общинската организация на 
ГЕРБ Шабла стартира инициа-
тива  по повод  Деня на здраво-
словното хранене - 7 март.

Подготвени табла бяха по-
ставени във фоайетата на СУ „ 
Асен Златаров” в Шабла, в Цен-
търа за обществена  подкрепа и 
в Центъра за социална рехаби-
литация и интеграция. Таблата 
съдържат информация защо 
е важно да се храним здраво-
словно, както и съвети кои хра-
ни гарантират това.                                                                                                                                           

През 2015 г. 2,2 милиар-

да деца и възрастни са били с 
наднормено тегло. Около 700 
милиона от тях, включително 
почти 108 милиона деца, са със 
затлъстяване.

България е на пето място 
в Европа по детско затлъс-
тяване от 32 държави со-
чат данните на Световна-
та здравна организация.                                                                                                                            
224  898 деца в училищна въз-
раст или 26,2 % от българските 
деца на възраст между 5 и 18 
години са с наднормено тегло.

Изгрев

Агенция по заетостта
Национална програма

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА“
Дирекция „Бюро по труда“ Каварна

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРО-
ГРАМАТА

Осигуряване на заетост на 
безработни лица в дейности, 
свързани с предоставяне на 
персонална грижа в домашна 
среда на хора с 80 до 89, 99% 
степен на трайно намалена ра-
ботоспособност или вид и сте-
пен на увреждане с определена 
чужда помощ, и хора над 65 г. 
възраст в невъзможност за са-
мообслужване, които не са ос-
видетелствани по съответния 
ред от органите на медицинска 
експертиза в България.

СРОК на изпълнение на 
Програмата – 31.12.2020 г.

Териториален обхват
Програмата ще се реализира 

на територията на цялата стра-
на.

*Обхват на лицата, участва-
щи в програмата:

Безработни лица, регис-
трирани в Дирекция „Бюро 
по труда“

Безработните лица, обект на 
Програмата, които могат да се 
включат при изявено желание 
са:

- полагащи грижи за деца до 
3-годишна възраст;

- родители, които сами от-
глеждат сами детето/децата си;

- настойници и попечители;
- бременни жени след тре-

тия месец на бремеността си;
- лица с трайно намалена ра-

ботоспособност или вид степен 
на увреждане;

- лица, за времето, в което 
полагат грижи за болен член на 
семейството или за болен род-
нина по възходяща и низходя-
ща линия до втора степен;

- лица, полагащи грижи за 

член на семейството или за 
роднини по възходяща и низ-
ходяща линия до втора степен, 
които са с трайно увреждане и 
се нуждаят постоянно от чужда 
помощ.

Хора, нуждаещи се от пре-
доставянето на грижи в до-
машна среда:

- хора с от 80 до 89,99% трай-
но намелена работоспособност 
или вид и степен на увреждане 
с определена чужда помощ;

- хора на възраст над 65 го-
дини в невъзможност за само-
обслужване.

* Програмата е насочена 
към осигуряване на заетост на 
безработни лица като домашни 
помощници за предоставяне на 
персонална грижа в домашна 
среда.

* Подобряване на качество-
то на живот чрез предоставяне 
на персонална грижа в домаш-
на среда, насочена към подпо-
магане на ежедневните им по-
требности за самообслужване.

* Социална сигурност на 
включените в Програмата лица 
в краткосрочен план (социал-
но и здравно осигуряване) и в 
по-дългорочен план (пенсион-
но осигуряване).

* работодатели са общин-
ските администрации, които 
в партньорство с Дирекции 
„Бюро по труда“ ДБТ ще из-
вършват подбор на кандида-
тите. Безработните лица, ре-
гистрирани в ДБТ, ще могат 
да участват в Програмата при 
осигуряване на заетост на пъл-
но и непълно работно време, 
като продължителността на 
предоставяните персонални 
грижи за едно лице не може да 

надхвърля 4 часа дневно.
Видове дейности по пре-

доставяне на грижи в домаш-
на среда

1. Доставяне и/или пригот-
вяне на храна, помощ при хра-
нене.

2. Пазаруване-снабдяване 
на нуждаещите се с ежедневно 
необходимите продукти и ле-
карства.

3. Помощ за поддържане на 
лична хигиена-подпомагане 
при събличане/обличане, къ-
пане, ресане, поставяне в ин-
валидна количка, други грижи, 
необходими за лична хигиена 
на лицето.

4. Поддържане на хигиената 
в жилищните помещения оби-
тавани от лицето.

5. Други грижи в домашна 
среда, съобразно инидиви-
дуалите потребности на лице-
то – палене на печка, цепене и 
внасяне на дърва, почистване 
на сняг и други.

Процедура за включване в 
Програмата:

1. Кандидатстване за включ-
ване в Програмата: Лицата, 
нуждаещи се от предоставя-
не на грижи в домашна среда 
(потребителите на услугата) 
подават Заявление-декларация 
за включване в Общинска ад-
министрация;

2. Общинска администра-
ция извършва индивидуална 
оценка на потребностите от 
персонални грижи в домашна 
среда на кандидат-потребите-
лите, които отговарят на усло-
вията за включване в Програ-
мата въз основа на утвърдени 
критерии.

3. На база на оценката се оп-

ределя броя 
на часовете на персоналната 
грижа в дома за всеки канди-
дат-потребител, който отгова-
ря на условията за включване в 
програмата.

Броя на определените за 
едни потребител часове не 
може да надхвърля 4 часа 
дневно.

4. Сключване на договори 
по Програмата:

Агенцията по заетостта, 
чрез Дирекция „Бюро по тру-
да“ насочва подходящите без-
работни лица и след одобре-
нието им от работодателя и 
обгрижваното лице, сключва 
договор. Работодателят сключ-
ва договор с лицето, одобрено 
за включване в Програмата за 
пълно или непълно работно 
време, в съответствие с опре-
деления брой лица, на които ще 
предоставя подкрепа в домаш-
на среда.

Финансиране на Програ-
мата

От Държавния бюджет се 
осигуряват средства:

* За всяко безработно лице, 
наето по Програмата се пре-
доставят средства за трудово 
възнаграждение при пълно или 
непълно работно време, в раз-
мер определен от НПДЗ;

* Допълнителни възнаграж-
дения по минимални размери 
от КТ;

* Възнаграждения за осно-
вен платен годишен отпуск.

За допълнителна информа-
ция и съдействие:

гр.Каварна, пк.9650,
ул.“Д.Стойков“№10

Телефон: 0570 8 20 47
E-mail: dbt307@mbox.contact.bg


