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„Работата е необходима за здравето.“ 
Хипократ

МИСЪЛ НА БРОЯ

УКАЗАНИЯ НА ОБЛАСТНИЯ ЩАБ 
КЪМ ЗАПОВЕД № РД-01-124/13.03.2020 Г. 
на Министъра на здравеопазването в съответствие  с препоръките на Националния оперативен 
щаб за социална дистанция, относно функционирането на някои търговски обекти и дейности: 

1. Обекти, които произ-
веждат и търгуват на място 
собствена продукция (бани-
чарници, обекти за закуски и 
сладкарски изделия), могат да 
предлагат храни при условие, 
че няма места за хранене на 
посетители (маси, плотове и 
други подобни), така че граж-
даните да не се задържат в тър-
говската им зала. 

2. За залите, регистрирани 
по Закона за хазарта, се прила-
гат мерките, в сила за увесели-
телни и игрални зали. 

3. В местата за настаня-
ване към момента има нор-
мален режим на работа. Раз-
стоянието между масите за 
хранене да бъде не по-малко 
от 1.5-2 м. Изхранването на 
гостите да се извършва чрез 
сервиз по стаите, като се об-
ръща особено внимание на 
спазването на дезинфекцията 
на посудата и личната безо-
пасност на персонала, който 
сервира и отсервира. Съ-
гласно заповедта на минис-
търа на здравеопазването, 
посещенията в ресторантите 
са забранени. Ресторантите 
към местата за настаняване 
не предлагат изхранване на 
външни посетители. Препо-
ръчваме да се извършва кон-

трол на здравословното със-
тояние на персонала, който 
обслужва гостите. 

4. Всички пазари на от-
крито следва да осигурят не 
по-малко от 2 м разстояние 
между отделните търговски 
маси. Препоръчваме общини-
те да предприемат действия по 
преструктурирането им с цел 
осигуряване на минимум 1-1.5 
м отстояние за клиентите на 
пазарите. 

5. Магазини за промишлени 
стоки и ателиета за услуги на 
граждани (златарски, ключар-
ски и други ателиета) продъл-
жават да работят нормално, 
като извършват поне трикрат-
на дезинфекция на търговски-
те площи - тезгяхи и подове, 
дръжки, врати, ключове за ос-
ветление. Пропускат в такива 
обекти трябва да е съобразно 
площта на обекта с осигуре-
но отстояние на клиентите от 
1-1.5 м. 

6. Фризьорски и бръснар-
ски салони продължават да 
работят, но само по график 
с клиенти, осигуряващ въз-
можност за дезинфекция на 
обекта след всеки клиент. Пре-
поръчваме преструктуриране 
на залите, така че да има раз-
стояние от 1-1.5 м между от-

делните работни места в тях. 
Не се разрешава изчакване на 
клиентите в салоните. 

7. На супермаркетите и 
обектите на големите търгов-
ски вериги препоръчваме: 

- Да разделят местата за взе-
мане и връщане на търговски 
колички и да ги обозначат; 

- Количките, които граж-
даните връщат трябва да бъ-
дат дезинфекцирани, като се 
обръща особено внимание на 
местата за хващане и да бъдат 
служебно поставени на места-
та за вземане; 

- Да се въведе контрол на 
достъпа до търговските зали, 
като броят на пропускане на 
клиентите да става съобразно 
размера на свободната тър-
говска площ на обекта и про-
пускателната способност на 
касите за плащане, за да има 
осигурено разстояние между 
клиентите в търговска зала 
1-1.5 м, както и разстояние 
при изчакване на каса за пла-
щане – минимум 1-1.5 м; 

8. Обекти, които предлагат 
храни през гише и имат разпо-
ложени на открито маси, пре-
поръчваме да премахнат маси-
те с цел избягване струпването 
на хора пред обекта. 

9. Всички каси, на които се 

извършват плащания на за-
дължения към бюджета, както 
и плащания на битови сметки 
продължават да работят с про-
пускателен режим, осигуря-
ващ по 1-.5 м дистанция меж-
ду клиентите. 

10. На всички търговски 
обекти, които ще работят с 
граждани, препоръчваме дву- 
или трикратно извършване 
на дезинфекция на подове и 
всички повърхности, до които 
имат достъп клиенти и посе-
тители, както и на всички пе-
рила, дръжки, щендери, раф-
тове, полици и др. 

11. По отношение на сват-
би, кръщенета и тъжни ри-
туали и обреди се препоръчва 
на гражданите да съблюдават 
указанията за лична и соци-
ална хигиена – дистанция от 
не по-малко от метър, ограни-
чаване на времето за контакт 
лице в лице под 15 мин., често 
миене на ръце и ползване на 
лични предпазни средства – 
маски и ръкавици. 

12. Обръщаме внимание, 
че посещения в козметични и 
СПА центрове са преустано-
вени. Собствениците/експлоа-
тиращи такива обекти, следва 
да осигурят изпълнението на 
разпоредените мерки. 

ПОДПИСАХА ДОГОВОРА ЗА 
ИЗГРАЖДАНЕ НА МОРСКИЯ КЛУБ

На 11.03.2020 година, бе 
подписан първият Админи-
стративен договор за без-
възмездна финансова помощ 
№ МДР-ИП-01-6 по Проце-
дура за подбор на проекти 
BG14MFOP001-4.008 МИРГ-
ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в 
многообразна публична ин-
фраструктура свързана с ри-
барската общност и морския 
потенциал на територията“, 
финансиран от Стратегия за 
Водено от общностите местно 
развитие (ВОМР) на Местна 
инициативна рибарска група 
Шабла – Каварна – Балчик по 
Програма за морско дело и 
рибарство 2014-2020г., съфи-

нансирана от Европейския 
съюз чрез Европейски фонд 
за морско дело и рибарство и 
Националния бюджет на Ре-
публика България. Община 
Шабла е бенефициент по про-
екта.

Проектът е с наименование 
„Изграждане на Морски клуб 
в рибарско селище Кария, об-
щина Шабла“ и е на обща стой-
ност в размер на 315 837,10 лв. 
(триста и петнадесет хиляди 
осемстотин тридесет и седем 
лева и десет стотинки) без 
ДДС, представляващи 100% от 
одобрените и реално извърше-
ни разходи. Срокът на изпъл-
нение е до 18 месеца.

Целта на проекта е в съ-
ответствие с основната цел 
на мярката, а именно „да се 
насърчи социалното благо-
получие, намаляването на 
бедността и икономическото 
развитие в територията на 
МИРГ „Шабла-Каварна-Бал-
чик“, чрез инвестиции в по-
добряване средата на живот“. 
Той е в съответствие и със 
следната специфична цел на 
ВОМР, а именно „насърчаване 
на социалното благополучие 
и културното наследство в 
районите за рибарство и аква-
култури, включително рибар-
ството, аквакултурите и мор-
ското културно наследство.”

Предвижда се да бъде из-
градена и оборудвана двуе-
тажна сграда. В нея, след ре-
ализацията на проекта ще се 
предоставят условия за про-
веждане на обучения, срещи, 
информационни събития и 
други мероприятия, пряко 
свързани с морските спор-
тове, целящи като резултат 
привличане на млади хора 
към рибарството. Инвести-
цията е насочена също и към 
рибарите – за подобряване 
на условията за живот в ри-
барската общност, както и за 
популяризиране и съхранение 
на морското дело и рибарство, 
специфично за региона.

О Б Щ И Н А  Ш А Б Л А 
З А П О В Е Д

гр. Шабла,  14 март 2020 година
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка със Заповед 
№ РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:
Въвеждам следните противоепидемични мерки на терито-
рията на община Шабла   до 29.03.2020 г.:      
1. Преустановяват се посещенията в ресторанти, заведения за 
бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници. На 
ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават 
доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиен-
ните изисквания. Всички търговски дейности, не упоменати 
по-горе продължават да функционират по досегашния ред при 
строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
2. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и 
детските градини.
3. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и ра-
бота с деца и ученици, извън системата на предучилищното и 
училищното образование, които се организират и провеждат 
от физически и юридически лица, независимо от правно-орга-
низационната им форма.
4. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови ме-
роприятия, включително спортни, културно-развлекателни и 
научни.
5. Всички работодатели, в зависимост от спецификата и въз-
можностите на съответната трудова дейност, да въведат дис-
танционна форма на работа за служителите си. Когато това е 
невъзможно, работодателите организират провеждането на за-
силени противоепидемични мерки в работни помещения, в т.ч. 
филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване 
на лична хигиена на персонала и не допускат служители или 
външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на замест-
ник-кмет „Финанси“ и заместник-кмет „Икономическо разви-
тие в община Шабла.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъж-
ностни лица за сведение и изпълнение.

МАРИЯН ЖЕЧЕВ
Кмет на община Шабла

ОБЩИНА ШАБЛА
Започва прием на документи от 17 март (вторник) по

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В 

ДОМАШНА СРЕДА”
Всеки работен ден в сградата на общинска администрация, ет. 1. 

Справки могат да се правят на тел: 0887 716 910.

повече – на стр. 4

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!
Община Шабла уведомява всички граждани,
КОИТО СЕ ЗАВРЪЩАТ ОТ ЧУЖБИНА,

без значение от страната, в която са 
пребивавали, да съобщят на личните си лекари 

за завръщането си.
Тези, които нямат личен лекар да съобщят в Регионалната 

здравна инспекция (РЗИ) гр.Добрич.

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с регистрираните случаи на  Коронавирус 

2019-nCov на територията на страната и на препоръките на 
Националния оперативен щаб, община Шабла уведомява по-
требителите на административни услуги за възможността за 
заявяване на услуги и за получаване на издадени документи, 
чрез лицензиран пощенски оператор.

* * *
За издаването на скици за земеделски земи и имоти в урба-

низирани територии, може да се използва онлайн портала на 
Агенцията по геодезия, кадастър и картография.

Повече информация можете да получите на телефон: 
05743/45-88 или в ст.106 в сградата на общинска 

администрация Шабла.
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КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон:0878 263 071

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти,  

фрезоване  и цялостна обработка на парцели.

Телефон за контакт: 0884/52-50-80

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

ПРЕГЛЕДИ 

ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ
кардиолог

25 март (сряда), 13:30 часа 

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 20 март 2020 година 

се навършват 
6 месеца без

НЕЙКО СЛАВОВ АЛЕКСИЕВ
За един живот живян достойно,
за един човек прекрасен и обичан,
за едно сърце голямо, всеотдайно:

Няма забрава никога!
Обичаме те! Дълбок поклон!

От съпруга,  
дъщеря и внучка

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

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

общ.Шабла,  област Добрич,
на основание   чл.16, ал.3, т. 1 от Закона за кооперациите и чл. 

27, ал.1, т.1 от Устава на кооперацията 
СВИКВА  РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО  СЪБРАНИЕ 

на 11.04.2020 година 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 

НАП ПУСНА ПРЕДВАРИТЕЛНО 
ПОПЪЛНЕНИТЕ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ

Предварително попълнени-
те декларации за облагане на 
доходите на физически лица 
са достъпни от миналата сед-
мица в портала за е-услуги 
на Националната агенция за 
приходите, съобщиха от НАП. 
Потребителите, които имат 
персонален идентификационен 
код (ПИК) или квалифициран 
електронен подпис (КЕП), вече 
имат достъп до въведената ин-
формация за получени от тях 
доходи от трудови правоотно-
шения, граждански договори и 
хонорари, субсидии, изплатени 
на земеделски производители, 
доходи от наем за имоти, чи-
ито наематели са юридически 
лица. Издаването на ПИК е без-
платно и става във всеки офис 
на НАП в страната, независимо 
от постоянния адрес на лицето, 
уточняват от приходната аген-
ция.

Предварително попълнени-
те данни от НАП са получени 
от справките, подадени от ра-

ботодателите и самоосигурява-
щите се за платените от тях през 
миналата година заплати, хоно-
рари и други доходи на физиче-
ски лица.  Преди да потвърдят 
попълнената декларация, по-
требителите е необходимо да я 
прегледат внимателно, да я до-
пълнят или коригират, ако това 
е необходимо, съветват от НАП. 
Лицата, които нямат електро-
нен подпис или персонален 
идентификационен код, мо-
гат да декларират доходите си 
на място в офис на НАП или 
по пощата.  Данъчната кам-
пания за деклариране на до-
ходите, получени през 2019 
г., приключва на 30 април. 
Допълнителна информация за 
декларирането на доходите за 
миналата година може да бъде 
получена на телефона на Ин-
формационния център на НАП 
0700 18 700 на цена според та-
рифите на съответния опера-
тор.

По материали от  БГНЕС
УВАЖАЕМИ ХОТЕЛИЕРИ,

Съгласно чл. 11, т. 2 от Наредба за 
Националния туристически регистър 

(приета с ПМС № 252 от 08.10.2019 г. Обн.
ДВ. бр.81 от 15 oктомври 2019 г.)

ЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТ ДЕЙНОСТ 
В МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ СЪС 

СЕЗОНЕН РЕЖИМ НА РАБОТА,
трябва да подадат по е-поща следната 

информация до категоризиращия 
орган: Периодът от годината, в който 
ще предоставят туристически услугив 

14-дневен срок преди началото му.
Своето уведомление, можете да изпратите 

на електронна поща 
tourism@ob-shabla.org или да попълните 

на място в сградата на Общинска 
администрация Шабла, ет. 3, ст. 304.

ЗАТЯГА СЕ КОНТРОЛЪТ ПО СПАЗВАНЕТО 
НA ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО  
И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА (ЗАПСП)

Съгласно разпоредбите на 
ЗАПСП, ако в стопанисваните 
от Вас търговски или турис-
тически обекти (магазини, 
хотели, заведения за хранене 
и развлечение и др.) се озву-
чават с музика, то Вие трябва 
да уредите авторските права, 
чрез които легално да използ-
вате музикалните произведе-
ния. След направените проме-
ни през 2019г., Законът даде 
правомощия на общините да 
упражняват контрол за пред-
варително уредените права за 
публично изпълнение на живо 
или чрез запис на музикални 
произведения на записани из-
пълнения, на звукозаписи, на 
записи на филм или на друго 
аудио-визуално произведение 
или на части от тях. 

В случай че Вашия обект 
се озвучава с музика, на ос-
нование Заповед № РД-04-
53/03.02.2020г. на Кмета на 
община Шабла, е необходимо 
в срок до 15.05.2020г. да пре-
доставите договорите си с ор-
ганизациите за управление 
на права. Сканиран вариант 
може да изпратите на имейл: 
tourism@ob-shabla.org или ко-
пие на договора, в стая № 106 в 
сградата на администрацията.

Ако не сте в състояние да 
представите договор, а озвуча-
вате обекта си с музика, подле-
жите на предвидената в Закона 
санкция.

Повече информация може 
да прочетете на страницата на 
официалния сайт на общината 
shabla.bg

ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
Извършването на дейности-

те по третиране и транспорти-
ране на строителните отпадъци 
(вкл. строителните отпадъци 
от вътрешни преустройства и 
текущи ремонти на сгради и съ-
оръжения) и излишните земни 
маси е задължение на собстве-
ника, инвеститора или изпъл-
нителя на дейността, от която 
са формирани.

Когато дейностите по трети-
ране и транспортиране на стро-
ителните отпадъци и излишни-
те земни маси касаят обекти, за 
които се издава разрешение за 
строеж и се открива строителна 
линия и/или обекти, от които 
общото количество на строи-
телните отпадъци и излишните 
земни маси надвишава 1 куб. 
м., отговорните лица подават 
в община Шабла заявление по 
образец с приложен към него 
документ за платена такса за 
депониране. Въз основа на тях 
Кметът на общината издава 
разрешение за третиране и 
транспортиране. Транспорти-
рането на отпадъците се осъ-
ществява след сключен договор 
с лица, които имат разрешение, 
комплексно разрешително или 
регистрационен документ по 
чл. 35 от Закона за управление 
на отпадъците (ЗУО) за съот-
ветната дейност.

Възложителите на строи-

телни и монтажни работи по 
смисъла на § 5, т. 40 от До-
пълнителните разпоредби на 
Закона за устройство на те-
риторията, с изключение на 
текущи ремонти, и възложи-
телите на премахване на стро-
ежи, възлагат изготвянето на 
план за управление на строи-
телни отпадъци (ПУСО) в об-
хват и съдържание, определе-
ни с Наредбата за управление 
на строителните отпадъци и 
за влагане на рециклирани 
строителни материали (НУ-
СОВРСО). Изискването за 
ПУСО не се прилага за: пре-
махване на сгради с разгъ-
ната застроена площ (РЗП), 
по-малка от 300 кв. м.; пре-
махване на сгради с паянтова 

конструкция; реконструкция 
и основен ремонт на строежи 
с РЗП, по-малка от 700 кв. м.; 
промяна на предназначението 
на строежи с РЗП, по-малка 
от 700 кв. м.; строеж на сгради 
с РЗП, по-малка от 700 кв. м.; 
изграждане, реконструкция, 
основен ремонт и премахване 
на линейни обекти от техни-
ческата инфраструктура при 
параметри, определени с чл. 
15, ал. 1 от НУСОВРСО; всич-
ки текущи ремонти.

Строителството, разруша-
ването на законни сгради и 
съоръжения, доброволното 
премахване на незаконни стро-
ежи, на негодни за ползване 
или застрашаващи сигурността 
строежи се извършва по начин, 

който осигурява последващото 
оползотворяване, в т.ч. рецик-
лиране на образуваните строи-
телни отпадъци. Възложителят 
на тези дейности носи отговор-
ност за изпълнението на цели-
те, заложени в ЗУО, респектив-
но в изготвените и одобрени 
ПУСО, в следния йерархичен 
ред: 

1. предотвратяване;
2. подготовка за повторна 

употреба;
3. рециклиране на строител-

ните отпадъци, които не могат 
да бъдат повторно употребени;

4. оползотворяване в обра-
тни насипи;

5. оползотворяване за полу-
чаване на енергия от СО, които 
не могат да бъдат рециклирани 
и/или материално оползотво-
рени;

6. обезвреждане на стро-
ителните отпадъци, които не 
могат да бъдат повторно упо-
требени, оползотворени и/или 
рециклирани по начините, упо-
менати в т. 1 – 5.

Одобрените ПУСО губят 
правно действие в случай, че 
6-месеца от датата на одобря-
ването им строителството не е 
започнало, както и когато раз-
решението за строеж е загуби-
ло правно действие.

Галя Камберова
Гл. експерт „Екология“

КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

КУПУВАМ
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

Топ цени!
Телефон: 0895 71 83 83
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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 

ПРОЛЕТНА НОЩ
Този пролетен дъжд сякаш пада
само дето гори светлина.
Колко много трептящи звена
над потоците, локвите, вадите!

Ето нощ на небесния склон.
Опустяха съвсем тротоарите.
Мигар цялата нощ ще прекарам
под заслона на този балкон?

Като струни струите звучат
и без полъх, без птици, без ветър
се люлеят и пеят дърветата,
и светлее вечерният път.

Аз забравям и пътя, и хижите;
аз забравям скръбта; и една
от небето дошла хладина
ми измива лицето от грижите.

Атанас Далчев, 1926 г.

ЗА ВАС УЧЕНИЦИ
Дистанционно обучение за-

почна от 16 март във всички 
училища в област Добрич, съ-
общи началникът на Регионал-
ното управление по образова-
ние Жоро Тошков. 

В страницата на Регионално 
управление образование (РУО) 
е качена информация как е ор-
ганизиран учебният процес в 
различните училища. В селата 
голяма част от децата нямат 
нито компютри, нито интернет 

и обучението им се извършва 
чрез хартиен носител, споде-
ли Жоро Тошков. По думите 
му в тези училища е проведе-
на масирана атака от учители, 
които разпечатват материали 
и те разнасят от възпитатели 
и други свободни служители в 
училищата до домовете на де-
цата. Всеки педагог сам решава 
дали материалите ще са за ден, 
за седмица или за друг период. 

Изгрев
ПОКАНА

Настоятелството при НЧ „Отец Паисий 1901“, село Езерец,  
община Шабла, област Добрич, 

КАНИ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ 
на Извънредно отчетно-изборно събрание на 31.03. 2020 год. 

(вторник) от 17:00 часа в сградата на читалището, при следния
 ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане и изключване на членове на читалището.
2. Освобождаване на членове на настоятелството и предсе-

дателя.
3. Избор на ново настоятелство и председател.
4. Доклад за дейността за 2019 год.
5. Финансов отчет за 2019 год.
6. Други.
При липса на кворум, събранието ще се проведе на същия 

ден и същото място, с един час по-късно – в 18:00 часа.

КОСТАДИН ТОДОРОВ – БАЛКАНСКИ ШАМПИОН В БЕЛГРАД
Освен златото на копие, бронз на гюле за състезателя на „Нефтяник 2014“

Ново върхово постижение 
за „Нефтяник 2014“ Шабла на 
Балканиада за ветерани в лека-
та атлетика постигна Костадин 
Тодоров на 7 март в Белград 
(Сърбия). Шабленският леко-
атлет се изкачи на балканския 
връх в хвърлянето на копие 
с постижение от 48,60 м. Той 
изпревари представителя на 
домакините от Сърбия с над 3 
метра, а на трето място остана 
хърватски лекоатлет с 42,35 м.

На следващия ден (8 март), 
в тласкането на гюле, Тодоров 
отново се нареди на почетната 
стълбичка – трети, с пости-
жение 11,28 м. Там той бе из-
преварен от атлети от Сърбия 
(първи) и Гърция (втори). Ин-
тересното за отбелязване е, че 
с последния си опит, Тодоров 
„измъкна медала“ от турския 
гюлетласкач, който преди годи-
на в Истанбул (Турция) стана 
балкански шампион за сметка 

на съотборника и треньор на 
Коцето в „Нефтяник“ – Весе-
лин Василев. 

И през двата дни на Балка-
ниадата в сръбската столица 
валеше проливен дъжд, което 
максимално затрудни състе-
зателите. Костадин Тодоров 

спечели златния си медал с ми-
нималното засилване от една 
крачка, понеже пълният разбег 
бе опасен на мократа писта. Дъ-
ждът възпрепятства дори и на-
граждаването (бел. ред. -  затова 
снимката в статията е от архива 
на „Изгрев“, от септември 2019 

г., от Балканиадата в Букурещ 
(Румъния)). След завръща-
нето си в България, Тодоров 
каза пред „Изгрев“: „Чувствах 
се много добре в Белград, бях 
във форма. В копието можех да 
хвърлям за личен рекорд (бел. 
ред. -  личното постижение на 
Костадин Тодоров e 52,98 м.), 
но при нормални атмосферни 
условия. Посвещавам първата 
си балканска титла на всички 
шабленци. Веднага почвам да 
се готвя за домашния турнир 
„Коста Василев“, който ще се 
проведе на 25 април в Шабла.“

След извоюваните от Коце 
Тодоров в Сърбия две отли-
чия, за кратката си петгодиш-
на история, „Нефтяник 2014“  
Шабла вече закръгли медалите 
си от Балкански игри по лека 
атлетика за ветерани на 10 – 4 
на Тодоров (1 зл.- 1 ср.- 2 бр.) и 
6 на Веселин  Василев (1 зл.- 1 
ср.- 4 бр.)

Изгрев

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ 
СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА В 
БИБЛИОТЕКАТА В ШАБЛА

Уважаеми потребители, 
Съгласно Заповед №01 от 

9.03.2020 г. на Председателя на 
НЧ „Зора1894“ град Шабла, на 
основание Заповед № РД-01-
117/08.03.2020 на Министъра 
на здравеопазването и Запо-
вед № РД-04-101/09.03.2020 
на кмета на община Ша-
бла библиотеката при НЧ 
„Зора1894“ отмени плани-

раните културни прояви до 
края на месец март. Детският 
отдел е затворен и не работи 
до 29 март 2020 г.. Преустано-
вен е и достъпът до читалнята 
за възрастни. Обслужването в 

отдел „Заемна“ се извършва с 
ограничен престой на читате-
лите за връщане и вземане на 
литература и на безопасно раз-
стояние между посетителите. 
Библиотекарят, който обслуж-
ва е с медицински ръкавици 
и предпазна маска на лицето. 
Помещението се проветрява 
редовно. Вратите и мебелите в 
библиотеката се дезинфекци-

рат с антисептичен разтвор на 
определено време. 

Ще се справим заедно - с от-
говорност и дисциплина. 

Димитрина Стефанова,
библиотекар-експерт

Кметският наместник на с. Горичане и секретарят на НЧ „По-
беда-1941 година“ с. Горичане, поздравяват жителите на село-
то с настъпващата Пролет.

ЩЕДРО ДАРЕНИЕ

На 10 март 2020 г. в гр. 
Шабла пристигна дарение 
от германската организация 
„INTERHELP”. Тази помощ 
се оказа особено важна във 
времето, когато е необходи-
мо спазване на лична хигиена, 
поради обявената пандемия от 
короновирусна инфекция!

 Улрих Беман – председател 
на хуманитарната организация 
„INTERHELP” и голям прия-
тел на Шабла, успя да осигури 
20  000 бр. душ-гелове и шам-
поани от известната марка „dm 
Balea“ , които ще бъдат раздаде-
ни на учреждения в общината, 
както и на други здравни и со-
циални заведения в област До-
брич при необходимост.

Господин Беман изрази за-
доволството си, че е успял да 
подготви транспорта преди да 
бъде наложена забрана  за из-
носа на всякакви миещи препа-
рати и дезинфекционни сред-
ства от Германия.

Той пожела на жителите на 
община Шабла да са здрави, 
както и да продължим добрите 
си връзки.

Председателят на Общин-
ски съвет Шабла, д-р Йордан-
ка Стоева и кметът на Общи-
на Шабла, г-н Мариян Жечев 
изпратиха до г-н Улрих Беман 
благодарствено писмо. Нека не 
забравяме старата българска 
поговорка „Приятел в нужда се 
познава”.              Изгрев

20-ти юли, 2018-та год. – Улрих Беман подарява нов противо-
пожарен автомобил за нуждите на РС ПБЗН Шабла. На събити-
ето присъстваха кметът на община Шабла, Мариян Жечев и 
председателят на Общинския съвет, д-р Йорданка Стоева
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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

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

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ 
НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”
Продължение от стр. 1

Обхват на лицата, участва-
щи в програмата

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

Безработни лица, обект на 
Програмата, които могат да се 
включват в нея само при изяве-
но тяхно желание, са:

полагащите грижи за деца 
до 3-годишна възраст;

родители, които отглеждат 
сами детето/децата си;

настойници и попечители;
бременни жени след третия 

месец на бременността им;
лица с трайно намалена ра-

ботоспособност или вид и сте-
пен 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.

2.2. Хора, нуждаещи се 
от предоставянето на грижи в 
домашна среда по Програмата, 
могат да бъдат хора:

2.2.1. с от 80 до 89,99 на сто 
степен на трайно намалена ра-
ботоспособност или вид и сте-
пен на увреждане с определена 
чужда помощ;

2.2.2. на възраст над 65 г. 
в невъзможност за самооб-
служване, които не са освиде-
телствани по съответния ред 
от органите на медицинската 
експертиза в Р България.

За целите на Програмата 
„хора на възраст над 65 г. в не-
възможност за самообслужва-
не, които не са освидетелствани 
по съответния ред от органите 
на медицинската експертиза в 
Р България“ са лица, които:

са навършили 65 г. възраст 
към момента на подаване на за-
явлението за включване в Про-
грамата;

живеят сами и/или нямат 
близки и роднини, които да им 
оказват подкрепа;

са в невъзможност за са-
мообслужване и не могат са-
мостоятелно да задоволяват 

своите ежедневни потребности 
от битов характер (пазаруване, 
приготвяне на храна, хранене, 
поддържане на лична хигиена 
и хигиена на дома).

В случаите, когато поради 
недостиг на финансов ресурс 
не могат да бъдат удовлетво-
рени заявленията на всички 
потенциални потребители, от-
говарящи на горепосочените 
условия, включването в Про-
грамата се осъществява по реда 
на подаването на заявленията.

Лицата по т. 2.2. могат да 
бъдат включени в Програмата, 
ако отговарят и на следните ус-
ловия:

месечният доход на член от 
семейството за предходния ме-
сец, преди месеца на подаване 
на заявлението-декларация, е 
равен или по-нисък от 5-крат-
ния размер на гарантирания 
минимален доход (ГМД), опре-
делен с Постановление на Ми-
нистерския съвет;

да не са регистрирани като 
еднолични търговци и да не 
са собственици на капитала на 
търговско дружество;

да нямат сключен договор за 

предоставяне на собственост 
срещу задължение за издръжка 
и/или гледане; това изисква-
не не се прилага в случаите, 
когато поелите задължения 
за издръжка и/или гледане са 
учащи се, безработни, в нетру-
доспособна възраст или хора с 
увреждания;

да не са прехвърляли чрез 
договор за дарение през послед-
ната една година собствеността 
върху жилищен, вилен, селско-
стопански или горски имот и/
или идеални части от тях;

да не са прехвърляли жили-
щен, вилен, селскостопански 
или горски имот и/или идеал-
ни части от тях срещу заплаща-
не през последната една година, 
като общата стойност на сдел-
ките не надвишава 60-кратния 
размер на ГМД;

да не са включени в механи-
зма лична помощ;

да не ползват целодневно 
дейности, свързани с осигу-
ряването на грижа в домашна 
среда на друго основание и/или 
финансирани по други финан-
сови механизми, програми, и 
проекти.

ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОТНОСНО НОВИЯ КОРОНАВИРУС
Какво представлява нови-

ят Коронавирус 2019-nCov?
Новият Коронавирус 2019-

nCov, временно наричан 2019-
nCoV, е идентифициран в Ки-
тай в края на 2019 г. и е нов щам 
на коронавирус, който досега 
не е бил откриван при човека.

Откъде идват Коронавиру-
сите?

Коронавирусите са вируси, 
които циркулират сред живот-
ните, но за някои от тях се знае, 
че засягат хората. След като 
заразят хората, те могат евен-
туално да се предават от човек 
на човек.

Известен е широк кръг от 
животни, които са източник 
на коронавируси. Например, 
вирусът, причиняващ Близко-
източен респираторен синдром 
(MERS-CoV) е коронавирус, 
произхождащ от камили, а 
тежкият остър респираторен 
синдром (ТОРС) произхожда 
от котки - циветки.

Повече информация за ко-
ронавирусите може да се на-
мери в информационния доку-
мент на  Европейския център 
за контрол на заболяванията 
(ECDC) 

Този вирус сравним ли е 
със SARS (ТОРС) или със се-
зонния грип?

Новият коронавирус, от-
крит в Китай е генетично тяс-
но свързан с вируса на SARS 
(ТОРС) от 2003 г. и изглежда, 
че има подобни характеристи-
ки, въпреки че все още данните 
за този вирус са ограничени.

ТОРС се появи в края на 

2002 г. в Китай и в продълже-
ние на осем месеца са докла-
двани над 8 000 случая от 33 
държави. Тогава един от всеки 
десет души, които са заразени с 
ТОРС почина.

При настоящия взрив от 
2019-nCoV са докладвани око-
ло 10 000 случая в Китай (от 
края на декември 2019 г. - до 
края на януари 2020 г.) Забо-
лели са съобщени и от други 
държави, вкл. някои и от ЕС/
ЕИП. На този етап има твър-
де малко налични данни, за да 
се каже със сигурност колко 
смъртоносен е 2019-nCoV, но 
предварителни данни сочат, 
че той е по-малко фатален от 
SARS-CoV (ТОРС).

Как се предава вирусът? 
Колко лесно се разпространя-
ва?

Въпреки че източник на 
инфекцията са животни, сега 
вирусът се предава от човек 
на човек. Към момента няма 
достатъчно епидемиологична 
информация, която да потвър-
ди колко лесно и устойчиво ви-
русът се предава между хората. 
Изглежда вирусът се предава 
главно чрез въздушни капчи-
ци, когато хората кихат, кашлят 

или издишат.
Инкубационният период 

за коронавирус 2019-nCoV 
(т.е. времето от контакта с бо-
лен и появата на симптоми) 
понастоящем се изчислява на 
между 2 до 12 дни. Докато хо-
рата са предимно заразни, ко-
гато проявяват (грипоподоб-
ни) симптоми, има индикации, 
че някои хора могат да пре-
дават вируса без да са налице 
някакви симптоми или преди 
симптомите да се появят. Ако 
това бъде потвърдено, ранно-
то откриване на инфекциите с 
Коронавируус 2019-nCoV ще е 
по-трудно. Това обаче не е нео-
бичайно за вирусни инфекции 
от този тип, както се вижда и 
при морбили, например.

Ако хората с коронавирус 
2019-nCoV са изследвани и ди-
агностицирани своевременно 
и се прилагат строги мерки за 
контрол на инфекциите, веро-
ятността за трайно предаване 
на вируса от човек към човек в 
обществото в ЕС/ЕИП е ниска. 
Системното прилагане на мер-
ки за профилактика и контрол 
на инфекциите бяха ефективни 
при контролирането на SARS-
CoV и MERS-CoV.

Медицинска информация
Какви са симптомите на 

2019-nCoV
От известното досега, виру-

сът може да причини умерени 
грипоподобни симптоми ка-
то:треска, кашлица, затруднено 
дишане, мускулни болки и от-
падналост.

По-сериозните случаи раз-

виват тежка пневмония, остър 
респираторен дистрес синд-
ром, сепсис и септичен шок, 
които могат да доведат до 
смъртта на пациента. Хората 
със съществуващи хронич-
ни заболявания изглежда са 
по-предразположени към теж-
ко протичане на заболяването.

Някои хора по-предразпо-
ложени ли са към вируса?

Обикновено малките деца, 
възрастните хора и тези със 
съпътстващи заболявания (на-
пример артериална хипертония, 
сърдечни заболявания, диабет, 
чернодробни заболявания и 
респираторни заболявания) се 
очаква да бъдат изложени на 
по-голям риск от развитие на 
тежки симптоми. Тъй като това 
е нововъзникващо заболяване и 
има само ограничени данни, все 
още не знаем кои групи от хора 
може да са предразположени 
към по-тежък изход след зара-
зяване с 2019-nCoV.

Има ли лечение за заболя-
ването, причинено от вируса 
2019-nCoV?

Няма специфично лечение 
за това заболяване, така че под-
ходът, използван за лечение на 
пациенти с инфекции, свърза-
ни с новия коронавирус, е за 
лечение на клиничните симп-
томи (например треска). Под-
държащата грижа (например 
поддържаща терапия и мони-
торинг - кислородна терапия, 
поддържане на телесен баланс 
на течностите и антивирусни 
лекарства) може да бъде много 
ефективна за заболелите.

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

На 10 март се проведе извън-
редно заседание на Общинския 
съвет. На него присъстваха 10 
от 11 общински съветници.

Предварително обявеният 
дневен ред включваше три до-
кладни записки.

На ново обсъждане беше под-
ложено Решение №40 (Протокол 
№6/12.02.2020 година), върнато 
от Областния управител.

В гласуваното ново реше-
ниевъзможността да се прех-
върлят средства от общинския 
бюджет към сметките за сред-
ства от Европейския съюз ста-
ва след решение на Общински 
съвет за всеки отделен случай. 
В останалата си част горецити-
раното решение не се променя.

На заседанието се даде съгла-
сие община Шабла да кандидат-
ства с проектно предложение 
„Подобряване на енергийната 
ефективност на територията на 
община Шабла чрез обновяване 
на системата за улично освет-
ление в град Шабла“ по Проце-
дура BGENERGY-2.001 „Реха-
билитация и модернизация на 
общинската инфраструктура 
– система за външно изкустве-
но осветление на общините“, 

финансирана от Финансовия 
механизъм на Европейско ико-
номическо пространство 2014-
2021. Беше одобрен проект на 
споразумение за сътрудничест-
во с „Интернешънъл Диве-
лъпмънт Норуей Асосиейшън“. 
Съветниците дадоха съгласие за 
сключване на споразумение за 
сътрудничество между община 
Шабла и партньор по проекта 
Интернешънъл Дивелъпмънт 
Норуей Асосиейшън. Те упъл-
номощиха кмета да подпише 
споразумението за сътрудни-
чество с партньора по проекта.

Реализацията на проекта ще 
ще осигури подмяна на осве-
тителните тела в централната 
градска част на града с модерни 
светодиодни лампи. Така ще се 
понижат загубите на ел.енергия 
и ще се спестят средства по бю-
джета.

Последната докладна запис-
ка, която беше разгледана, беше 
свързана с  приемане на сред-
носрочна бюджетна прогноза 
за местни дейности в община 
Шабла за периода 2021 – 2023 
година по показатели от един-
ната бюджетна класификация. 

Изгрев

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.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ШАБЛА
 ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА 
ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ“

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
Образование:  висше;
Придобита степен: магистър;
Специалност:  Право;
Изискване за професионален опит и/или трудов стаж – минимум 3 г.;
Компютърни умения: работа с Word, Exel, електронна поща;
Допълнителни умения: организаторски умения, работоспособност, 
комуникативност, отговорност, социални умения, мобилност, пред-
приемчивост, творчески умения, мотивация, работа в екип, техниче-
ски умения;

Начин на кандидатстване: чрез трудов посредник, като документите се 
подават в Общинска администрация град Шабла – стая 106;
Изисквания за провеждане на допълнителен специализиран подбор: 
чрез интервю;

Срок за подаване на документите: до 20.03.2020 г. включително.


