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„Можете да изрежете всички цветя, но не може да възпрете пролетта да дойде.“ 
 Пабло Неруда

МИСЪЛ НА БРОЯ

ВАЖНО!!!
ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ,

с цел ограничаване опасността от разпространение на COVID 
– 19, обществените превози на пътници с автобуси пристига-

щи, заминаващи и преминаващи през Автогара Шабла 
СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ ЗА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 

в зависимост от развитието на епидемиологичната ситуация 
в страната.

За евентуални промени ще 
бъдете уведомени своевременно!

СВЕТИЯТ СИНОД ПРИЗОВА МИРЯНИТЕ 
КЪМ СПАЗВАНЕ НА МЕРКИТЕ

В обръщение на Светия Си-
нод на Българската православ-
на църква след среща с пред-
ставители на правителството 
и кризисния щаб на 30 март 
2020 г., управата на БПЦ-БП 
призова  вярващите христия-
ни да останат по домовете си. 
Всички храмове в диоцеза на 
БПЦ-БП остават отворени и 
в тях ще се извършват опреде-
лените за св. Четиридесетница 
богослужения и молитвени 

последования. Църковнослу-
жителите бяха призовани да 
използват лични предпазни 
средства (маски, ръкавици и 
дезинфектанти), а миряните, 
посещаващи храма, да полз-
ват предпазни маски, както и 
да спазват регламентираното 
разстояние. Тайнствата св. 
Кръщение и св. Венчание ще се 
извършват с ограничен брой 
хора, при пълно спазване на 
изискванията.

ПРИПОМНЯМЕ НА ЖИТЕЛИТЕ 
НА ОБЩИНА ШАБЛА, ЧЕ:

В съответствие със запове-
дта  на Министъра на здраве-
опазването за   въвеждане на 
допълнителни противоепиде-
мични мерки на територията 
на Република България, кме-
тът на община Шабла, Мариян 
Жечев, издаде Заповед №РД-
04-121.20.03., с която се въве-
де вечерен час  - 20:00 часа за 
всички малолетни и непълно-
летни лица без придружител на 
територията на община Шабла. 
А със Заповед  №РД-04-122 се 
преустановиха посещенията в 
Градския парк, на Градския ста-
дион, както и на детските пло-
щадки и съоръжения на откри-
то и закрито в общината.  Със 
същата Заповед се забранява  
на лица до 60 годишна възраст 
да посещават  магазините  във 

времето от 8:30 до 10:30 часа 
всеки ден. 

Към момента пътуванията 
са разрешени, ако са свързани 
с полагането на труд в насе-
лено място, различно от това 
по местоживеене и по здраво-
словни причини на пътуващия 
или негови близки, както и при 
завръщане на настоящ или по-
стоянен адрес. Причината за 
пътуване трябва да бъде удос-
товерена с документ за само-
личност, удостоверение за на-
стоящ адрес, служебна бележка 
от работодател или медицин-
ски документ. Пътуване, свър-
зано с полагане на труд може 
да се удостовери и с копие на 
трудов договор до получаване 
на служебна бележка от рабо-
тодател.             Изгрев

В КАВАРНА, БАЛЧИК И ДОБРИЧ ЩЕ 
СЕ ЛЕКУВАТ ПАЦИЕНТИ С COVID-19

На интернет страницата на Министерство на здра-
веопазването е публикувана заповед № РД-01-

159/27.03.2020 г. на министъра на здравеопазването 
Кирил Ананиев, с която се определят лечебните 

заведения за болнична помощ и структурите в тях, 
които да извършват лечение и наблюдение на паци-
енти с положителна проба за COVID-19. За област 

Добрич в заповедта на министър Ананиев са посоче-
ни три болници – МБАЛ Балчик, МБЛА Каварна и 

МБАЛ Добрич, съответно с 23 бр. легла, в Каварна – 14 
бр. легла и в Добрич – общо 96 легла. Общият брой 
болнични легла на територията на област Добрич е 

133. В документа още е разписано, че 11 легла в Инфек-
циозно отделение на МБАЛ Добрич са в структурата за 

Интензивно лечение – ОАИЛ/КАИЛ.
ПРЕСЦЕНТЪР – 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРИЧ

ЕНЕРГО-ПРО УДЪЛЖИ СРОКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА СМЕТКИТЕ С 10 ДНИ
ЕНЕРГО-ПРО предоставя 

възможност за допълнителен 
10-дневен срок на своите би-
тови клиенти,  в който те мо-
гат да заплатят сметките си за 
електроенергия с падеж след 13 
март, съобщиха от дружество-
то.

Това е поредната мярка, коя-
то цели избягването на масово 
струпване на хора в едно поме-
щение, каквито са и клиентски-
те центрове, където компания-
та приема плащания от голяма 
част от своите клиенти. Съглас-
но нормативните изисквания в 
момента, периодът за плащане 
на сметки за електроенергия 
след отчета на средствата за 
търговско измерване  е 10 дни.

Сега, този период ще бъде 
удвоен. ЕНЕРГО-ПРО ще 
проведе интензивна инфор-
мационна кампания за ин-
формиране на клиентите си за 
предприетата мярка, като ще 
разчита за това и на областните 
управители, кметовете и кмет-
ските наместници. Компанията 
ще се обърне и към Български 

пощи за сътрудничество и ин-
формиране за удължения срок 
на плащане специално на въз-
растните хора в по-малките на-
селени места. Информация за 
промяната ще бъда включена и 
във всички фактури за потреб-
ление на битовите клиенти.

ЕНЕРГО-ПРО апелира към 
всички битови клиенти, които 
имат възможност да платят в 
обичайния срок да го напра-
вят.  С отговорното си поведе-
ние те ще подпомогнат да бъдат 
избегнати финансови затруд-
нения по веригата за разпла-
щане от производителите, през 
преносните оператори и дос-
тавчиците на електроенергия.

Това е и жест на отговор-
ност и солидарност с усилията 
на всички енергийни друже-
ства в страната да запазят ста-
билна, сигурна и непрекъсната 
доставката на електроенергия 
до всички потребители.

ЕНЕРГО-ПРО напомня на 
клиентите, че има редица безка-
сови начини за плащане на ме-
сечните сметки за консумирана 

електроенергия - по банков път 
чрез директен дебит; банкомат, 
или с платежно нареждане; по 
Интернет чрез електронно бан-
киране през сайта на обслуж-
ващата банка, или през систе-
мата за електронно плащане 
еРау.bg. В случай че клиент има 
затруднение да погаси дължи-
мата сума за електроенергия, 
компанията предлага варианти 
за разсрочване според индиви-
дуалния случай.

За клиентите, които нямат 
възможност да ползват алтер-
нативните начини за плаща-
не, ЕНЕРГО-ПРО напомня, че 
всички центрове за обслужва-
не на компанията работят с на-
малено работно време от 8:00 
до 14:00 часа с обедна почивка 
от 12:00 до 12:30 часа за дезин-
фекция.

Посещението в клиентските 
центрове става при нова орга-
низация,  като в помещението 
се допускат само толкова кли-
енти, колкото са работещите 
гишета, а останалите следва да 
изчакват своя ред извън кли-

ентския център.
За осигуряване непрекъс-

нато електрозахранване  на 
своите клиенти, компанията 
преустанови всички планови 
прекъсвания по мрежата до 
29 март включително, като ще 
се извършват само аварийни 
такива за отстраняване на въз-
никнали повреди.

Екипи на ЕРП Север  ще 
направят проверки на всички 
болнични заведения за нали-
чие на резервно захранване с 
оглед гарантиране на непре-
къснатост на снабдяването с 
електроенергия при случаи на 
аварии по мрежата.

ЕНЕРГО-ПРО отново при-
зовава своите клиенти да по-
сещават обществени места, 
каквито са клиентските цен-
трове на компанията, само при 
крайна необходимост, както и 
да използват другите канали 
за комуникация, като телефон 
и имейл, информация за които 
е налична в секция контакти в 
сайта на дружеството.

Изгрев

НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА
На 27 март се проведе за-

седание на Общински съвет 
Шабла. Председателят на Об-
щинския съвет, д-р Йорданка 
Стоева, обясни, че заседанието 
се свиква  поради срочността 
за вземане на определени ре-
шения при спазване на разпо-
редбите, приети с Решение на 
Народното събрание за извън-
редно положение в страната 
(ДВ, бр.22 от 13.03.2020 г.) и За-
повед на Министъра на здраве-
опазването (РД-01-124 от 13.03. 
2020 г.) и Препоръките на На-
ционалния оперативен щаб. 
Общинските съветници бяха 
с маски и ръкавици. Местата 
им бяха на отстояние 2 м.един 
от друг. Кметът и заместник 
кметовете на община Шабла 
също спазваха разпоредбите. 
На заседанието  присъстваха 
8 от 11 общински съветници. 
Разгледани и гласувани бяха 
общо 21 докладни записки: 13 
от Комисията по управление 
на общинската собственост, 
инвестиционна политика и 
земеделие; 6 от Комисията по 
устройство на територията, 
благоустрояване, законност, 
обществен ред и екология; и 2 
от Комисията по образование, 
култура, спорт, здравеопазва-
не, социална политика и веро-
изповедания. Последните две 
докладни записки бяха относ-
но приемането на общинския 
календар на културните изя-
ви и общинския календар на 
спортните изяви за 2020 г. Об-
щинските съветници гласуваха 
единодушно за приемането на 
календарите. Приета бе  Наред-
бата за реда за реда за управле-

ние, разпореждане и ползване 
на спортни обекти – общинска 
собственост.

Местните депутати приеха 
и гласуваха актуализиран спи-
сък на пасищата, мерите и ли-
вадите от общинския поземлен 
фонд за общо и индивидуално 
ползване.

Общинският съвет прие 
Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредбата за опреде-
лянето и администрирането на 
местните такси и цени на услу-
ги на територията на община 
Шабла, съветниците гласуваха 
и тарифа за таксите за водовзе-
мане от минерална вода на те-
риторията на Община Шабла. 
Прие се и отчет за изпълнение 
на Програма за опазване на 
околната среда на община Ша-

бла за 2019 година, в това число 
и общинска програма за упра-
вление на отпадъците, като не-
разделна част от нея.

Съветниците приеха пред-
ставената от Общинска адми-
нистрация Програма за енер-
гийна ефективност на Община 
Шабла 2020 – 2025 г.

Местният Парламент даде 
съгласие с пълно единодушие, 
Община Шабла да кандидатства 
с проект „Прилагане на ино-
вативни мерки за намаляване 
на морските отпадъци в край-
брежните зони на община Ша-
бла“ по „Малка грантова схема 
за мерки за намаляване на мор-
ските отпадъци“ по Резултат 2: 
„Система за оценка, монито-
ринг и управление на морските 
води” по Програма: „Опазване 

на околната среда и климатич-
ни промени“, финансирана от 
Финансовият механизъм на 
Европейското икономическо 
пространство 2014-2021 г. и На-
ционалния бюджет на Републи-
ка България.

Съветниците одобриха 
проект на споразумение за съ-
трудничество между Община 
Шабла - Сдружение „Приятели 
на Черно море“ и  Институ-
та за морски изследвания гр. 
Берген, Норвегия. Общински 
съвет Шабла упълномощи кме-
та на Общината да подпише 
споразумението за сътрудни-
чество с партньора по проекта, 
също така възложи на кмета 
на Община Шабла да извърши 
последващи действия.

Изгрев

С ОТГОВОРНОСТ КЪМ СЕБЕ СИ И ОКОЛНИТЕ – ОСТАНЕТЕ СИ В КЪЩИ!
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КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон:0878 263 071

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

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

На 3 април 2020 година  
се навършват 

10 години 
от смъртта на 

АНТОН АНДРЕЕВ МАНЕВ 
починал на 68 години

Никога няма да те забравим 
и вечно ще скърбим за теб.

Поклон пред светлата ти памет!

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

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

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.

ПРЕДЛАГАМ
ДВЕ ДВОРНИ МЕСТА ПО 700 КВ.М.
в град Шабла за обработване. Местата 
разполагат с вода от кладенец с помпа.

Тел за връзка: 0885/374-138

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА ИЗВЪРШВАЩИ 

ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В СТАИ ЗА ГОСТИ И 
АПАРТАМЕНТИ ЗА ГОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ШАБЛА.
Уважаеми хотелиери,
с Държавен вестник брой 17 от 25.02.2020 година е обнародван За-

кон за изменение и допълнение на Закона за туризма, съгласно който 
в чл. 3, ал. 2, буква „в“ се създава нов клас места за настаняване - Клас 
В – стаи за гости и апартаменти за гости.

Съгласно чл.128, ал.2 от Закона за туризма – Кметът на община Ша-
бла или управомощено от него длъжностно лице, извършва регистра-
ция на места за настаняване от клас „В“, в които се извършва хотели-
ерска дейност, чрез вписване в Националния туристически регистър.

съгласно чл.129а от Закона за туризма –„Лицето, което ще извършва 
настаняване в стаи за гости или апартаменти за гости, или упълномо-
щено от него лице подава до Кмета на общината заявление - деклара-
ция по образец.

1. В заявление-декларацията се декларират най-малко:
а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаня-

ване - стаи за гости, апартаменти за гости (с изписване с български и 
с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, 
ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на 
упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна 
поща;

б)  че лицето има право да извършва дейност в обекта, в случай че 
това лице е различно от собственика на обекта, като се посочват инди-
видуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида 
му, а ако същият подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и 
службата по вписванията, в която е вписан;

2. Към заявление-декларацията се прилагат:
а) копие от документа за ползване на обекта, ако не е собствен и не 

подлежи на вписване;
б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава 

от пълномощник.
Кметът на общината издава удостоверение за регистрация на лица-

та, вписани в Националния туристически регистър.
Регистрацията на места за настаняване клас „В“ се извършва в слу-

чаите по чл.113, ал. 2 от Закона за туризма:
„Хотелиерство в стаи за гости, апартаменти за гости и къщи за 

гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на 
Търговския закон, включително когато те са част от обитаваното 
от него жилище в жилищна сграда. В тези случаи, стаите за гости и 
апартаментите за гости, ако не са категоризирани, се регистрират 
при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 121, ал. 5.“

ОА Шабла

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ СПИРАТ ДА 
ПРИЕМАТ МЕЖДУНАРОДНИ ПРАТКИ

Временно се преустановя-
ва приемането на изходящи 
международни препоръчани 
писма, колети и EMS пратки за 
всички държави във връзка с 
разпространението на корона-
вирус, съобщиха на 20 март от 
„Български пощи“.

Приемат се само изходящи 
непрепоръчани пратки, освен 
до следните държави - Араб-
ските Емирства, Йордания, 
Шри Ланка, Латвия, Кувейт, 
Тайван, Индия, Южна Ко-
рея, Хонгконг, Мароко, Азер-
байджан, Саудитска Арабия, 
Джибути, Либия, Тунис, Перу, 
Ливан, Френска Полинезия, 
Кайманови острови, Филипи-
ни, Малдиви, Тунис, Мианмар, 
Монголия, Македония, Дания, 
Суринам, Еквадор, Молдова, 
Казахстан, Малайзия, Индоне-

зия, Гана.
Мярката се налага поради 

отменени полети на авиоком-
паниите, затваряне на сухо-
пътните граници със съседните 
държави, както и големи заба-
вяния в транспорта и достав-
ката на пратки в значителен 
брой държави във връзка с 
предприетите мерки за ограни-
чаване разпространението на 
коронавирус в световен мащаб. 
Тези обстоятелства водят до 
невъзможност за изпълнение 
на параметрите на услугите и 
стандартите за качество.

От „Български пощи“ по-
сочват още, че следят   ситуа-
цията и търсят възможности 
за възобновяване на спрените 
международни услуги.

По материали от  
Добрич Онлайн

ЗАПОВЕД
На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.137 от Закона за горите и с цел осигуряване 

пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии, 

НАРЕЖДАМ:
1.Определям за пожароопасен сезон 

в горските територии на област Доб-
рич, времето от 01.04.2020 година до 
31.10.2020 година.

2.Забранявам по време на пожароо-
пасния сезон паленето на открит огън и 
извършването на огневи работи на раз-
стояние, по-малко от 100 м.от граници-
те на горските територии.

3. Изхвърлянето на горимите отпа-
дъци да става само на определните за 
целта места (контейнери за смет и сме-
тища).

4. Териториалните поделения Дър-
жавни горски стопанства и Държавни 
ловни стопанства при Североизточно 
държавно предприятие Шумен, кмето-
вете на общини и кметства, собстве-
ниците и ползвателите на горски те-
ритории, както и лицата, извършващи 
дейности в тях, да създават необходи-
мата организация за осигуряване на 
пожарна безопасност в горските тери-
тории.

5. Териториалните поделения Дър-
жавни горски стопанства и Държавни 
ловни стопанства при Североизточно 
държавно предприятие Шумен, кмето-
вете на общини и кметства, собстве-
ниците и ползвателите на горски те-
ритории, ръководителите на обекти, 
разположени в тях, да проверят състоя-
нието на наличните в тези територии 
противопожарни хидранти, водоеми и 
противопожарни депа, като предпри-
емат мерки за възстановяване на неиз-
правните.

6. Ръководителите на земеделски 
кооперации, арендатори и ползватели 
на селскостопански земи в близост до 
горски територии да поддържат в тех-
ническа изправност и готовност пожа-
рогасителните устройства и в случай на 
пожар да се включат в гасенето му.

7. Собствениците на линейни обекти, 
както и на съоръжения, преминаващи 
или попадащи в горските територии, са 
длъжни за собствена сметка:

7.1 . да ги поддържат целогодишно 
в пожаробезопасно състояние, като ги 
почистват периодично от дървета, кло-
ни, храсти, сухи треви и други горими 

метериали.
7.2 . да кастрят клоните на дърветата 

в непосредствена близост до обекта или 
съоръжението.

7.3 . да определят особено опасните в 
пожарно отношение места и да ги обез-
опасяват.

8. Физическите лица, преминаващи 
или пребиваващи в горските терито-
рии, да спазват правилата за пожарна 
безопасност в тях.

10. Началниците на военните поделе-
ния и части при провеждане на полеви 
занятия и учения да осигурят спазване-
то на правилата за пажорна безопасност 
и да предприемат действия за недопус-
кане на пожари или за своевременното 
им потушаване.

11. Органите на пожарна безопасност 
и защита на населението и територи-
алните структури на Изпълнителната 
агенция по горите да спират дейности 
или експлоатация на машини и съоръ-
жения в горските територии, които не 
отговарят на изискванията за пожарна 
безопасност или създават опасност за 
възникване на пожари.

12. Органите на пожарна безопасност 
и защита на населението със съдействи-
ето на Териториалните поделения Дър-
жавни горски стопанства и Държавни 
ловни стопанства при Североизточно 
държавно предприятие Шумен, общи-
ните, собствениците и ползвателите на 
горски територии, както и лицата , из-
вършващи дейности в тях, да поддър-
жат повишена бдителност и активност 
през пожароопасния сезон и при не-
обходимост да предприемат незабавни 
действия по ограничаване и потушава-
не на горските пожари.

13. Органите по Пожарна безопас-
ност и защита на населението  и тери-
ториалните структури на Изпълнителна 
агенция по горите дамостоятелно или 
съвместно да осъществяват контрол по 
изпълнението на предвидените проти-
вопожарни мерки и мероприятия в гор-
ските територии.

14. Кметовете на общини и кмества 
по организират по места денонощна те-
лефонна връзка с органикте на Пожарна 
безепасност  и защита на населението, 

за своевременно иформиране в случай 
на пожар.

15. Кметовете на общини да засилят 
контрола в земеделските територии за 
спазване на изискванията на чл.6, ал.2 
от Закона за опазване на земеделските 
земи.

16. В срок до 24 часа слез възникване 
на горски пожар в държавните горски 
територии и общинските горски тери-
тории, началната за него информация да 
се въвежда в информационната система 
на Изпълнителната агенция по горите 
от оторизираните за това служители в 
Териториалните поделения Държавни 
горски стопанства и Държавни ловни 
стопанства при Североизточно държав-
но предприятие Шумен и общините. 

17. При възникване на големи и 
сложни за овладяване пожари да се 
привличат местните поделения на Ми-
нистерството на отбраната, съгласно 
плановете за взаимодействие и помощ 
при кризисни ситуации.

Контрол по изпълнението на запо-
ведта възлагам на Директора на Регио-
нална дирекция „Пожарна безопасност 
и защита на населенето“, Директора на 
Регионална дирекция по горите Варна и 
кметовете на общини.

Директорът на Североизточно дър-
жавно предприятие Шумен да сведе 
настоящата заповед до знанието на 
Директорите на Териториалните поде-
ления Държавни горски стопанства и 
Държавни ловни стопанства при Севе-
роизточно държавно предприятие Шу-
мен.

Кметовете на общини да сведат на-
стоящата заповед до знанието на всич-
ки, имащи касателство по въпросите, 
упоменати в нея.

Настоящата заповед да се изпрати за 
сведение и изпълнение до Директора на 
Регионална дирекция по горите Варна, 
Директора на Североизточно държавно 
предприятие Шумен, началника на Ре-
гионална дирекция „Пожарна безопас-
ност и защита на населението“ Добрич 
и до кметовете на общини.

Красимир Кирилов
Областен управител  

на област Добрич
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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 

ПРОЛЕТ
Повярвали в лудия смях на петлите,
в звъна на камбана с нестройно сърце,
взривяваме зимната броня на дните
с момичешки устни, с момчешки ръце.

Мокрее стопеният сняг по косите.
Красиви сме в джинсите от кадифе.
И чувствам как огън на кръгове скрит е
в очите ни с тежкия цвят на кафе.

Мостове, задрямали сфинксове, дюни...
Със наш седемнайсетгодишен размах
възсядаме, будим... Но кой ли целуна
косите ми светли от слънце и прах?

Дали ме докосват по светлото чело
смутените устни на дръзко момче?
А може би просто задъхана радост
в косите ми блика, в кръвта ми тече...

Петя Дубарова, 10.03.1979

ГЕРБ ШАБЛА ОТНОВО ДАРИ ПРАЗНИЧЕН ОБЯД 
ЗА БЛАГОВЕЩЕНИЕ

На големия християнски 
празник Благовещение (25 
март), потребителите на Дома-
шен социален патронаж (ДСП) 
в град Шабла и филиала в с. 
Ваклино получиха безплатен 
празничен обяд. Както повеля-
ва традицията на този ден, 125 
потребители на територията 
на общината, получиха за обяд 
риба и зелена салата. Проду-
ктите за обяда бяха закупени с 
дарените лични средства от об-
щинския ръководител на ГЕРБ 
Шабла, Живко Спасов.

Домашен социален патро-

наж в гр. Шабла е звено към 
община Шабла и предоставя 
социални услуги на територия-
та на общината. Всеки работен 
ден, ДСП доставя храна до дома 
на нуждаещите се хора. Патро-
нажът предлага топла и здра-
вословна храна, съобразена с 
изискванията на рационалното 
хранене. Той оказва помощ в 
общуването и поддържането 
на социални контакти, под-
помагане и разширяване въз-
можностите на потребителите 
на социални услуги да водят 
самостоятелен начин на живот. 

Тези услуги могат да ползват 
лица в пенсионна възраст, ин-
валиди с над 71% нетрудоспо-
собност, деца с увреждания.

.Дългогодишната н дари-
телка на ДСП, Пенка Христа-
киева, също дари лук и други 
зеленчуци, а магазин „Карея“ 

дари грис. С направените да-
рения храната на потребители 
поевтинява. От шаблеския до-
машен патронаж благодарят на 
дарителите, като им пожелават 
здраве, благоденствие и още 
добри дела.

Изгрев

ОРГАНИЗИРАНОСТ И НАДЕЖДА ЗА 
ПО-ДОБРИ ВРЕМЕНА 

От редакцията на „Изгрев“ попитахме няколко работещи 
майки, как се справят с отсъствието на децата и учениците 
от учебни заведения за неизвестен период от време. Ето тех-
ните отговори:

С.В .,  майка на деца, посе-
щаващи детска градина и учи-
лище – Не ми е трудно. Децата 
се радват, че съм вкъщи с тях. 
Баткото учи онлайн, пише си 
домашните. С него нямам ни-
какви проблеми, както и с мал-
ките. Трудно ще бъде от фи-
нансова гледна точка, защото 
сметките ще излязат и трябва 
да се плащат. Децата искат да 
ядат и така. Да сме живи и здра-
ви и това ще мине и пак ще си 
живеем с нормално темпо.

Д. Я., майка на ученик в 
начален етап на обучение - На 
никого не е лесно, но няма друг 
начин. Двамата с баща му се 
справяме. Говорим и по теле-
фона. Одобрявам решенията 
на правителството.

Кр.З., майка на ученик в на-
чален етап на обучение - С мно-
го голяма лична организираност.

Н. Б ., майка на дете, посе-

щаващо детска градина – Пър-
вата седмица си взех платен 
отпуск, а следващата за жалост 
съм в принудителен неплатен 
отпуск. 

Ж. Г., майка на дете, посе-
щаващо детска градина – Рабо-
тя вкъщи друга работа и така, 
заедно с мъжа ми успяваме да 
се грижим за нашето дете.

Г.С., майка на ученици и 
дете посещаващо детска гради-
на - Няма да се правя на герои-
ня, но истината е, че с домаш-
ната работа (когато съм у дома, 
а не на работа) всичко върви 
чудесно. Но с ученик първи 
клас, дете на 3 г. и уж контрол 
върху тинейджър на 17 г. и 
то дистанционно... И все пак 
се справяме някак си - преди 
всичко играем, за да задоволим 
потребността на най-малкия  и 
на средния, после учим и т.н. 
Ако и двамата със съпруга ми 

сме на работа, както до сега -  
ще се справим. Допълнителни-
ят ми бизнес не работи поради 
забраната. Имаме много висока 
месечна кредитна вноска и ня-
маме спестявания, но това че 
сме на работа предвид обста-
новката е да речем задоволява-
що! Стига да не продължи пре-
калено дълго това положение, 
ще се справим. Ако мога и да 

каже какви са ми притеснения-
та - какво правим като свършат 
отпуските и не работят гради-
ните? Предстои лято, моята от-
пуска е към края си, нямаме на 
кого да разчитаме за помощ… 
Как ще завършат учениците и 
много други въпроси тревожат 
всички... Учим приоритетно 
„Български език“ и „Математи-
ка“, за друго не успяваме.

„ОБУЧЕНИЕТО Е ВЗАИМНО“
От 14 март 2020 година в страната ни е обявено извънредно 

положение. 
Детските градини не работят, а училищата работят в ус-

ловия на дистанционно обучение. Какво каза за работата си 
като преподавател по химия, Ивелина Господинова, четете в 
следващите редове:

„Изгрев“ – Госпожо Госпо-
динова, как се преподава на-
уката „Химия“ в условия на 
дистанционно обучение.

И. Господинова – Трудно, 
но и предизвикателно.  В нача-

лото всички бяхме притеснени 
и неориентирани, още повече, 
че нашето училище няма из-
градена платформа за дистан-
ционно обучение. Но учени-
ците откликнаха с желание, а 

технологиите дават много въз-
можности – електронни уроци, 
виртуални  лаборатории, виде-
оканали   и т.н. Така, че обуче-
нието е взаимно. Аз се опитвам 
да разкрия  на учениците инте-
ресната страна на химията, а те 
ми помагат да навляза в света 
на технологиите. 

„Изгрев“ – Вие сте и учител 
по готварство. „Забъркайте” 
ни рецепта, с която да се спра-
вим с COVID-19?

И. Господинова – За съжале-
ние точна рецепта няма. Но със 
сигурност търпението и дисци-
плината  да си останем у дома 
ще ни помогнат да преминем  и 
през това изпитание.  Да при-
бавим към тях и възможност-
та да се поглезим с любимите 
си  ястия, да се насладим на 
интересна книга и най-вече на 
споделените мигове с близките 
хора – все неща за които ина-
че нямаме време. Както казват 

преживелите много хора: „И 
това ще мине.....“

Разговорите води   
Йорданка Радушева

Учениците в СУ „Асен Златаров“, освен учебните часове, няма 
да могат да посещават и обновената през септември м.г. пло-
щадка в училището.

Ивелина Господинова (в среда-
та) сред свои ученици.
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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

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.

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.

СОЦИАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО 
КЪМ РАБОТОДАТЕЛИТЕ: РАБОТА 
ОТ ВКЪЩИ СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА

Гъвкаво работно време и 
дистанционен труд могат да 
въвеждат работодателите като 
предпазна мярка за служите-
лите си срещу разпростране-
нието на вируса COVID-19. 
Това са част от препоръките за 
организиране на работния про-
цес, които Министерството на 
труда и социалната политика 
изпрати  до всички национал-
но представителни работода-
телски организации, съобщи 
пресцентърът на ведомството. 
За да защитят здравето на 
персонала си, работодатели-
те могат да превърнат всички 
свободни помещения в нови 
работни места и да поставят 
вътрешни прегради между от-
делните работни станции. Пре-
поръчва се общите събрания, 
конференциите, семинарите 
и обученията да бъдат отло-
жени или да бъдат организи-
рани чрез онлайн платформи. 

Променливото работно вре-
ме може да се съчетае с дис-
танционна работа,  като по 
този начин ще се избегне 
струпването на работници 
и няма да се прекъсне ефек-
тивният работен процес. 
За да се организира надомна 
работа, шефовете на компа-
нии трябва да създадат усло-
вия за възлагане и отчитане 
на положения труд и да оси-
гурят оборудване. Особено 
внимание те трябва да имат 
към хората с увреждания. 
Редовно трябва да се правят 
инструктажи, да се осигуряват 
лични и колективни средства 
за защита и дезинфекция на 
помещенията.  Служителите 
с болничен лист за поставяне 
под карантина не трябва да се 
допускат до работните им мес-
та.

По материали от  
Дарик Добрич

Обръщение на енорийския свещеник в 
Шабла, Павел Максимов към жителите 
на града и общината

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ, 
ОБИЧНИ В ХРИСТА 
ГОСПОДА БРАТЯ И СЕСТРИ! 

Човечеството в днеш-
ния глобален свят, както 
и през миналите векове е 
сполетяно от епидемия, 
но с небивали мащаби 
и темпове на разпрос-
транение.Ужасяващата 
статистика на заболелите 
отчита,че няма конти-
нент и държава, на кои-
то жителите да са отми-
нати от коронавируса 
(COVID-19). Критичната 
ситуация, наложила из-
вънредните предпазни 
мерки в страната е изпи-
тание на духовно-нрав-
ствените сили на народа 
като общност и всеки 
един от него. И както Ве-
ликият пост е период на 
лични духовни усилия на 
християнина, изразяващ 
се в телесно въздържа-
ние, за да принесе душа-
та духовен плод за празника на 
Христовото Възкресение, как-
то казва св.ап.Павел:“А плодът 
на духа е: любов, радост, мир, 
дълготърпение, благост, ми-
лосърдие, вяра, кротост, въз-
държание...Ония пък, които са 
Христови, разпнали са плътта 
си със страстите и похотите“ 
(Гал.5:22-24).Така също и опас-
ността на масовата вирусна за-
раза е призвание към проява на 
високо християнско съзнание 
и доблест в грижа за здравето 
преди всичко на ближния, съз-
даващо условие за извършване 
на малък и незабележим,но из-
ключително важен подвиг на 
човешката душа в стремежа й 
към съвършенството на любо-
вта според заръката на Хрис-
товия завет: „Няма по-голя-
ма любов от тая, да положиш 
душата си за своите приятели“ 
(Йоан 15:13). Само преминалия 
през личната Голгота, може да 
бъде наистина съучастник в 
Христовото Възкресение като 
победа над смъртта и оконча-
телно преодоляване на всяка-
къв страх от нея! Говорейки 
за мотивацията на истинни-
те добри дела и корените на 
християнската нравственност, 
следва да споменем и за особе-
ната небесна помощ, която по-
лучава Църквата от Господа и 
Неговите светии при тежки из-
питания, в дни на беди и опас-
ности.  Тя неслучайно е пред-
ставяна и като кораб, плаващ 
през бурното житейско море 
към тихото пристанище на 
вечния живот. По-конкретно, 
точно св. Харалампий, небес-
ният покровител на христия-
ните в Шабла, на земеделците 
и пчеларите, от древно време 
е призоваваният на помощ от 
целокупната вселенска Право-

славна Църква по време на мор 
и смъртоносни епидемии. Съ-
бирайки се,заедно християните 
отслужват специален молебен 
канон, съставен в древно време 
от църковните химнографи и 
преведен от гръцки на църков-
но-славянски в средата на XIX 
век от знаменития енцикло-
педист на възрожденското об-
разование, йеромонах Неофит 
Рилски. И всъщност, излиза 
че досега което само сме зна-
ели за тази страна от небесна-
та слава на св. Харалампий по 
древното църковно предание, 
получихме възможността по 
силата на обстоятелствата, 
лично да узнаем от опита си на 
християнския живот.Та името 
на великия мъченик за вяра-
та Христова от началото на III 
век и защитник срещу чумата, 
ярко да свети и над нашето по-
коление, особено сега, когато 
виждаме да се сгъстява мра-
ка на надвисналата опасност. 
Молебният канон се служи в 
нашия храм след края на недел-
ната литургия. В него се молим 
както за здравето и закрилата 
на семействата и близките ни, 
така и за помощ в делото на ле-
карите, правителството и упра-
вляващите в града и общината 
ни. Да не се плашим, приятели! 
Извеждайки ни от летаргията 
на монотонно преминаващите 
дни и години, Бог иска да ни 
преподаде драгоценен урок, за 
да възрастнем и ние по приме-
ра на почитаните наши пред-
ци-национални герои,които 
извършиха делото на своето 
призвание,подготвени за него с 
църковни възпитание и живот 
във вярата Христова.

Ваш протойерей,  
Павел Максимов

Top of FormBottom of Form

Отец Павел пред иконата на св. Хара-
лампий в шабленския храм

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЪСКАНИЯТА ПО ПОСЕВИТЕ И 
ОПАЗВАНЕТО НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНИЯ 

Разрешено е третиране с инсекти-
циди, препарати за дезинфекция и де-
зинсекция: 
ü с наземна техника – от залез слън-

це до 10,00 ч. на следващия ден; 
ü с авиационна техника – от изгрев 

слънце до 10,00 ч. 
Не се разрешава третиране с проду-

кти за растителна защита, препарати за 
дезинфекция и дезинсекция на площи с 
цъфтяща растителност, пасищни пло-
щи, вододайни зони и третиране извън 
буферните зони, определени при разре-
шаването на продуктите за растителна 
защита. 

Не се разрешава пръскане с наземна 
техника при:
ü скорост на вятъра над 5 м/сек.;
ü температура на въздуха над 25°С, 

измерена на сянка. 
Не се разрешава пръскане с въздушна 

техника:
ü при скорост на вятъра над 2 м./сек. 

при третиране с хербициди, десиканти и 
дефолианти; 
ü при скорост на вятъра над 5 м./сек. 

при третиране с инсектициди, фунгици-
ди и растежни регулатори; 
ü при температура на въздуха над 

25°С, измерена на сянка; 
ü при пълно безветрие с тотални 

хербициди; 
ü при температурна инверсия.
Възложителят на пръскането е длъ-

жен: 
ü да окоси цъфтящата растителност 

в междуредията на трайните насаждения 
(овощни градини, лозя и др.); 
ü да осигури съхранение на праз-

ните опаковки от употребените продукти 
в специално обособени и обезопасени за 
целта места; 
ü в срок до 3 дни преди датата на 

третирането да уведоми лично (с SMS и/
или по електронна поща) собствениците 
на пчелини, разположени в землището 
и в граничните землища на населеното 
място по местонахождение на площите, 
които ще бъдат третирани за датата и 
часа, в който ще се извърши мероприя-
тието; 
ü да изпрати уведомително писмо до 

кмета, в чието землище ще се извършва 
третирането, и до кметовете на съседни-
те населени места;
ü да уведоми кмета на населеното 

място и кметовете на граничещите насе-
лени места за приключване на третира-

нето;
ü третирането на площите, посоче-

ни в уведомителното писмо, не може да 
продължи повече от 3 дни за определен 
масив, когато се извършва с наземна тех-
ника, и повече от 5 дни – чрез въздушно 
пръскане. 

В случаите, когато обявено третиране 
не бъде проведено, ново третиране, както 
и всяко следващо третиране на площите 
в същото населено място, се извършва 
след нова процедурата за уведомяване. 

Който не спазва мерките за опазва-
нето на пчелите от отравяне и начини-
те за провеждане на растителнозащит-
ни, дезинфекционни и дезинсекционни 
дейности, определени по реда на чл. 32 
от Закона за пчеларството, се наказва с 
глоба от 3000 до 5000 лв. Когато наруше-
нието е извършено от юридическо лице 
или едноличен търговец, се налага иму-
ществена санкция в размер от 8000 до 10 
000 лв. 

Който пръска земеделски и горски 
култури, трайни и крайпътни насаж-
дения и медоносна растителност, на-
миращи се във фаза на цъфтеж и през 
периода на отделяне на мана се наказва 
с глоба от 4000 до 5000 лв. Когато на-
рушението е извършено от юридическо 
лице или едноличен търговец, се налага 
имуществена санкция в размер от 8000 
до 10000 лв. 

При масов подмор на пчели:
·	Пчеларят уведомява незабавно вете-

ринарния лекар, обслужващ пчелина, и 
кмета на населеното място . 
·	Подава жалба до директора на Об-

ластната дирекция „Земеделие“ с копие 
до кмета на населеното място не по-къс-
но от първия работен ден след констати-
раната смъртност на пчели. 
·	Директорът на ОДЗ незабавно уве-

домява Областна дирекция по безопас-
ност на храните и свиква комисия, в срок 
до 24 часа от получаване на жалбата или 
в първия работен ден след получаване на 
жалбата. 
·	 Комисията уведомява възложителя 

на пръскането или негов представител за 
предстоящата проверка. 
·	 Ветеринарният лекар, обслужващ 

пчелина, в срок до 24 часа от уведомя-
ването прави преглед на пчелното се-
мейство и взема проби от пчели, които 
се изпращат за анализ в акредитирана 
лаборатория, с придружително писмо 
по образец. Пробата трябва да съдър-

жа не по-малко от 50 г. от материалите 
за изследване, поставени в подходяща, 
инертна опаковка, предпазваща от от 
замърсяване, повреда или изтичане, за-
печатана и етикетирана. Информацията 
върху етикета съдържа: наименование и 
количество на пробата; дата, час и мяс-
то на вземане на пробата; име и подпис 
на заинтересованото лице или неговия 
представител, присъствал при вземането 
на пробата; име, подпис и щемпел на ли-
цето, взело пробата. 
·	Пробата се транспортира незабавно 

за изследване в хладилна чанта с охла-
дители. При невъзможност за незабавно 
изследване пробите се замразяват при 
минус 180С за не повече от един месец до 
извършването на анализа. 
·	 Комисията извършва проверка на 

място. Представител на ОДБХ взема про-
би от третираната растителност и прове-
рява за наличие на умрели пчели в нея. 
Пробите се транспортират незабавно. 
Пробите се придружават от протокол за 
вземане на проби от растения и расти-
телни продукти за установяване на оста-
тъчни количества от продукти за расти-
телна защита. 
·	Пробите се изпращат за анализ от и 

за сметка на пчеларя.
·	 След извършване на проверката 

комисията съставя констативен про-
токол, в който се потвърждава или от-
хвърля съмнението за отравяне, при-
дружено с мотиви; при установяване на 
отравяне се отразяват обстоятелствата, 
при които е настъпило събитието, оп-
ределят се вида и размера на причи-
нените щети на пчелните семейства от 
отравянето, като при не върнали се ле-
тящи пчели силата на пчелните семей-
ства се определя по броя на рамките с 
пило и броя на медовите пити, заети с 
нектар и мед. 
·	В срок до 5 дни след получаване на 

резултатите от анализите комисията из-
готвя окончателното заключение съглас-
но приложение № 3 от Наредба № 13  за 
причините за подмор на пчелите и уста-
новяване на нарушителя. 

Източници: Наредба № 13 от 26 ав-
густ 2016 г. за мерките за опазването 
на пчелите и пчелните семейства от 
отравяне и начините за провеждане на 
растителнозащитни, дезинфекционни 
и дезинсекционни дейности, Закон за 
пчеларството.


