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„Първо: не правете нищо без причина и цел. Второ: не правете нещо, което не е в полза на обществото.“                                                                                                   
Марк Аврелий

МИСЪЛ НА БРОЯ

LIONS GROUP REAL ESTATE,
 съдейства за закупуването и продажбата  

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

имот, можете да се обадите на:

 тел. 0886/22-85-99, Донка Ангелова

С ОТГОВОРНОСТ КЪМ СЕБЕ СИ И 
ДРУГИТЕ – СПАЗВАЙТЕ ПРАВИЛАТА!

ДНЕВЕН РЕД
НА  ЗАСЕДАНИЕ   НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШАБЛА,  
КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  НА   12.06.2020 Г.  (ПЕТЪК)  
ОТ 13.30  ЧАСА  В ЗАЛАТА  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
Комисия по бюджет, финанси и данъчна политика
1.Докладна записка относно издаване на запис на заповед от 

община Шабла в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща аван-
сово плащане по Административен Договор № BG06RDNP001-
7.001-0002-C01 от 23.05.2019г. по подмярка 7.2 „ Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички ви-
дове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата 
за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за про-
ект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, 
съоръженията и принадлежностите към тях в гр.Шабла, община 
Шабла“, сключен между Община Шабла и ДФ „ Земеделие”.

2. Докладна записка относно Издаване на запис на заповед 
от община Шабла в полза на ДФ „Земеделие”-Разплащателна 
агенция, обезпечаваща на разходи за ДДС към авансово пла-
щане по Административен Договор № BG06RDNP001-7.001-
0002-C01 от 23.05.2019г. по подмярка 7.2 „ Инвестиции в създа-
ването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услу-
ги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за проект: 
„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съ-
оръженията и принадлежностите към тях в гр.Шабла, община 
Шабла“, сключен между Община Шабла и ДФ „ Земеделие”.

Комисия по управление на общинската собственост, ико-
номическа и инвестиционна политика и земеделие

3.Докладна записка относно прекратяване на съсобстве-
ност между Община Шабла и физически лица, чрез извършва-
не на доброволна делба.

4. Докладна записка относно отдаване под наем на земедел-
ска земя за 1 година.

5. Докладна записка относно отдаване под наем на ПИ 
17275.28.154.

6. Докладна записка относно прекратяване на съсобстве-
ност, чрез продажба частта на общината.

7.Докладна записка относно придобиване право на собстве-
ност чрез приемане на дарение .

Комисия по устройство на територията, благоустроява-
не, законност, обществен ред и екология

8.Докладна записка относно отчет за изпълнение решенията 
приети от ОбС във връзка с кандидатстване с проекти по Ев-
ропейски програми и информация за организацията по подго-
товка и изпълнение на проекти финансирани от фондове на ЕС.

9.Докладна записка относно отчет на Концепцията за инте-
гриране на ромите в община Шабла (2014 -2020 г.)  за периода 
(15.06.2019 г.- 15.05.2020 г.). 

10.Докладна записка относно приемане на Наредба за реда 
на управление, разпореждане и ползване на спортни обекти – 
общинска собственост. 

11. Докладна записка относно разглеждане на Общ устрой-
ствен план на Община Шабла (ОУПО) - предварителен проект.

12. Докладна записка относно одобряване на задание за 
проектиране, определяне трасе  на ПУП – Парцеларен план 
за елементи на техническата инфраструктура, съгласно чл.30, 
ал.3 от ППЗОЗЗ и допускане изработване на ПУП-Парцеларен 
план за елементи на техническата инфраструктура – електро-
провод – външно ел. захранване.

13.Докладна записка относно  вземане на решение за отпа-
дане на задължение за заплащане на наемна цена от страна на 
наематели по действащи наемни отношения на общински имо-
ти за периода на обявеното с Решение на Народното събрание 
от 13.03.2020г.  извънредно положение в Република България. 

 Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазва-
не, социална политика и вероизповедание

14.Докладна относно приемане на Общинска стратегия за 
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в об-
щина Шабла за 2020 г-2022 г. и Годишен план на дейностите 
за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в 
община Шабла за 2020 година.

15.Други.

ПОКАНА
за свикване на общо  събрание на местна инициативна рибарска 

група шабла-каварна-балчик

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

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

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

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

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

05.06.2020 г. Мариян Александров Жечев:
Гр. Шабла  Председател на Управителния съвет на  

МИРГ Шабла – Каварна - Балчик

Управляващия орган на Програма-
та за морско дело и рибарство 2014-2020 
(ПМДР) стартира три мерки за над 17 
млн. лв. Чрез тях ще се подкрепят с 100% 
безвъзмездно финансиране собственици 
на риболовни кораби и рибари, преработ-
вателни предприятия на продукти от ри-
болов и аквакултури и производители на 
риба и други водни организми за преодо-
ляване на икономическите последствия от 
пандемията COVID-19.

По процедура BG14MFOP001-2.014 
„Подкрепа за производители на риба и 
други водни организми за преодоляване на 
икономическите последствия от пандемия-
та COVID-19“ ще се предостави финансова 
помощ за осигуряване на оборотен капи-
тал и компенсиране на производители на 
риба и други водни организми за справяне 
с последиците от пандемията COVID-19. 
Допустими кандидати са еднолични тър-
говци или юридически лица, регистрирани 
преди 01.01.2019 г. по Търговския закон 
или Закона за кооперациите и са осъщест-
вявали стопанска дейност. 

Чрез процедура BG14MFOP001-5.013 
„Подкрепа за преработвателни предпри-
ятия на продукти от риболов и аквакул-
тури за преодоляване на икономическите 
последствия от пандемията COVID-19” 
ще бъдат подкрепени безвъзмездно микро, 
малки и средни предприятия в сектор „Ри-
барство и аквакултури“. Те трябва да са ед-
нолични търговци или юридически лица, 
регистрирани преди 01.01.2019 г. по Тър-
говския закон или Закона за кооперациите 
и извършващи икономическа дейност по 
код 10.20 „Преработка и консервиране на 
риба и други водни животни, без готови 
ястия”, съгласно КИД 2008.

За да са допустими кандидати, аквакул-

турните стопанства и преработвателните 
предприятия трябва да са регистрирали 
спад от поне 20% в оборота за месец април 
или май (по избор) 2020 г., спрямо средно-
аритметичния месечен оборот (нетни при-
ходи от продажби) през 2019 г. или средно-
аритметичния оборот от 2019, 2018 и 2017 
г. Размера на безвъзмездната финансова 
помощ (БФП) по двете мерки е от 2 000 до 
20% от нетните приходи от продажби за 
2019 г., но повече от 80  000 лв. С одобре-
ното финансиране, кандидатите могат да 
възстановят разходите си извършени след 
01.02.2020 г. до не по-късно от 4 месеца от 
влизане в сила на административния дого-
вор за предоставяне на БФП. Допустими са 
разходи за закупуване на стоки, суровини 
и материали, за съхранение, външни ус-
луги (вкл. режийни разходи и разходи за 
логистични услуги) и персонал, нает на 
трудов договор или по силата на договор 
за управление и контрол преди 13.03.2020 г.

Процедура BG14MFOP001-1.017 „Под-
крепа за собственици на риболовни ко-
раби и рибари за преодоляване на иконо-
мическите последствия от избухването на 
COVID-19, поради временно преустановя-
ване на риболовната дейност“ ще предос-
тави компенсация на собственици на ри-
боловни кораби и рибари, които временно 
са преустановили риболовни дейности, 
за справяне с последиците от пандемията 
COVID-19. Максималният размер на по-
мощта е до 80 000 лв. за риболовен кораб 
и не се изисква съфинансиране от канди-
датите. Проектни предложения могат да 
подават физически и юридически лица 
или еднолични търговци, регистрирани 
по Търговския закон или Закона за коо-
перациите и развиващи дейност в сектор 
„Рибарство“. Те трябва да са извършва-

ли риболовна дейност в продължение на 
най-малко 120 дни в Черно море или река 
Дунав през последните две календарни го-
дини. Допустими са компенсации за вре-
менно преустановяване на риболовните 
дейности от риболовен кораб и за екипаж. 
Компенсация се предоставя за период от 
максимум 120 последователни календарни 
дни, считано от датата заявена от кандида-
та, но не по-рано от 01.02.2020 г.

Екипът на Местна инициативна ри-
барска група Шабла – Каварна – Балчик 
е изразил пред УО на ПМДР готовност за 
безвъзмездна подкрепа при консултиране, 
подготовка и подаване на проектни пред-
ложение на всички заинтересовани лица, 
през периода на прием по горепосочените 
процедури.

Крайният срок за подаване на проект-
ни предложения и по три процедури е до 
03.07.2020 г., 17:30 часа, чрез попълване на 
уеб базиран формуляр за кандидатстване, 
с използването на квалифициран електро-
нен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кан-
дидатстване“ в ИСУН на интернет адрес: 
https://eumis2020.government.bg

Екипът на Областен информационен 
център-Добрич е на разположение за пре-
доставяне на допълнителна безплатна ин-
формация на място в офиса (в сградата на 
Община град Добрич, ет.1, с. 114), на тел. 058 
602-758, електронна поща oic_dobrich@abv.
bg и на страницата на центъра във фейсбук.

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

Проект № BG05SFOP001-4.004-0017-С01 „Функциониране на Об-
ластен информационен център-Добрич“, финансиран от Оперативна 

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

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ДОБРИЧ

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ
Европейски средства в полза на местната общност

Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) ще 
проведе изнесена приемна и информационен щанд в общи-
на Шабла на 16 юни (вторник), от 10:00 до 12:00 часа, пред 
офиса на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик.  
Експертите от ОИЦ - Добрич ще предоставят информация за 
актуалните и предстоящи възможности за финансиране с ев-
ропейски средства чрез Оперативните програми 2014-2020, 
Програмата за морското дело и рибарство 2014-2020 г. и Про-
грамата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 
2014-2020). На разположение на посетителите ще бъдат ин-
формационни и рекламни материали. 
Посещението, предоставянето на информация и консултира-
нето в рамките на изнесените приемни е напълно безплатно.
Вярваме, че инициативата ще представлява интерес за Вас!
ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ И ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

Проект № BG05SFOP001-4.004-0017-С01  „Функциониране на 
Областен информационен център-Добрич“ финансиран от 

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

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ДОБРИЧ

Административен Договор №МДР-ИП-01-82/18.07.2018 г и Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР 
№МДР-ИП-01-83/18.07.2018г. на МИРГ Шабла – Каварна - Балчик

По Процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие/ВОМР/”
Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез  Програ-

ма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 година

БЕЗВЪЗМЕЗДНО  
ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМА  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 



2 Вторник, 9 юни 2020 г.

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти,  

фрезоване  и цялостна обработка на парцели.

Телефон за контакт: 0884/52-50-80

ИЗКУПУВАМ 
 земеделска земя в общините Шабла,  
Каварна, Балчик и Генерал Тошево. 

Консултация и подготовка на документи. 

Телeфон: 0579 7 70 11, 0885 838 354

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

КУПУВАМ
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

Топ цени!
Телефон: 0895 71 83 83

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон:0878 263 071

ПРОДАВАМ

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

АКАЦИЯ, ЦЕПЕНИЦИ – 80 ЛВ. 

Телефон: 0888 78 12 66

КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 13 юни 2020 г. се навършват

2 години  
от смъртта на

ПЕТЪР КОСТОВ ПЕТРОВ
(ДОЛАРА)

починал на 63 години
Не е вярно, че времето лекува
и спомена за теб ще заличи.
Едно е вярно, че теб те няма

и нас безкрайно много ни боли!
Обичаме те и ни липсваш много!

Поклон пред светлата ти памет!
От семейството

ПРОДАВАМ 
* много добре запазени домашни уреди: хладилник-фризер, 

фризер, авт.пералня.
* зарядно за акумулатор, крик за кола, ръчна помпа, клаксон, 

фарове за мъгла-2 бр. и комплект части за газово устрой-
ство.

* Рафт - стелаж от винкел и кадос (каца) за грозде 700 л.
ТЕЛЕФОН: 0898 711 450

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

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

ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ 
НА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ.

Телефон:0899 398 685, Иво Иванов

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

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

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на член-кооператори.
2. Отчет за работата на УС на кооперацията.
3. Приемане на годишният финансов отчет.
4. Отчет на КС на кооперацията.
5. Разни.
При липса на кворум, събранието ще се проведе един час 

след обявеното време, независимо от броя на присъстващите.
Каним всички член-кооператори да присъстват на съ-

бранието.
                                                                               От ръководството

ВЕЧЕ МОЖЕМ ДА ПРОВЕРИМ ОНЛАЙН 
ЗА НЕПЛАТЕНИ ГЛОБИ НА КАТ

Гражданите ще могат да про-
веряват онлайн за неплатени 
фишове след пътни нарушения.

В Системата за сигурно елек-
тронно връчване (ССЕВ)- https://
edelivery.egov.bg/  на Държавна 
агенция „Електронно упра-
вление“ са достъпни две нови 
справки на МВР за физически 
лица. Едната е за проверка на за-
дължения по фиш за извършено 
нарушение по Закона за движе-
нието по пътищата и Кодекса за 
застраховането. Това съобщиха 
от агенцията.

Гражданите имат възмож-

ност да направят и втора 
справка за проверка на всички 
налични неплатени докумен-
ти за извършени нарушения 
на Закона за движението по 
пътищата и Кодекса за застра-
ховането, на лице, по номер на 
Свидетелство за управление на 
моторно превозно средство, 
ЕГН или Личен номер на чуж-
денец.

Достъпът до ССЕВ се из-
вършва с Квалифициран елек-
тронен подпис (КЕП), облачен 
КЕП или ПИК на НОИ.

БНР, Радио „Варна“

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, 

ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за 
опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне 
и начините за провеждане на растителнозащитни, дезин-
фекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме:

1. От 11.06.2020 г. до 12.06.2020 г. от 06.00 до 10.00 ч. и след 
залез слънце ще се проведе третиране на кестенови насажде-
ния (посочва се видът на земеделската култура) с продукт за 
растителна защита/препарат - Димилин 48 СК – 0.04 % и Акар-
зин – 0.02 %.

Третирането ще се извършва срещу вредител листомини-
ращ кестенов молец.

2. Подлежащите на третиране площи са кестеновите насаж-
дения в гр. Шабла – централна градска част, Зелен образовате-
лен център, градски парк, гробищен парк и автосервиз на ул. 
„Равно поле” № 3 и в с. Крапец – централна улица.

3. Продуктът за растителна защита е включен в Списъка на 
разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна 
защита, регистрирани торове и подобрители на почвата с Раз-
решение № 0044 – ПРЗ/ 28.05.2003 г., издание: 2/ 30.10.2017 г. 
от Министерство на земеделието, храните и горите.

4. ПРЗ/ВМП е закупен от “999 - Ивайло Асенов” ЕООД.
5. За организиране и провеждане на третирането отговаря 

гл. експерт „Екология”, тел.: 05743 5037.
6. За изпълнител на пръскането е определен със заповед 

или сключен договор «Контики» ООД.
7. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извър-

ши на работни площадки, намиращи се в гр. Шабла и с. Кра-
пец.

СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДНИТЕ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗА СПАСИТЕЛНАТА МИСИЯ ПРИ НОС КАРТАЛБУРУН 
НА АНГЛИЙСКИЯ ПАРАХОД „ЕВЕЛИН“ 
Продължава от бр. 20

С парахода „Евелин“ от 
Карталбурун в Кюстенджа са 
докарани 380 души, 9 от които 
тежко ранени.

В записка до английския ви-
цеконсул в Кюстенджа подпол-
ковник Франк Фремул Санки 
д-р Ейбрахам Ъруин Болтън, 
лекар на английската железо-
пътна компания описва имената, 
възрастта и раните на българите, 
докарани в Кюстенджа с пара-
хода „Евелин“: Михаил – 40-го-
дишен, Димитър – 19-годишен, 
Христо – 28-годишен, Ристо – 
27-годишен, Константин – 30-го-
дишен, Драган – 50-годишен, 
София, 65-годишна, Деметра – 
25-годишна, Йованчо – 19-годи-
шен. Д-р Болтън пише: „Някои 
от тези рани бяха причинени 
преди осем дни. Други преди че-
тири или пет и други преди три. 
Масовото убийство е започнало 
в събота, 13-и юли 1877 г.“

Кореспонденции от Кюс-
тенджа, за спасителната мисия 
при Картал бурун на англий-
ския параход „Евелин“, пуб-
ликуват и австрийския вое-
нен кореспондент Фридрих 
Лахман (Friedrich Lachmann) 
в „Аугсбургер Алгемайне Цай-
тунг“ (Augsburger Allgemeine 

Zeitung), „Лайбахер Цайтунг“ 
(Laibacher Zeitung, Ljubljana) 
и „Ново време“ (Die Neue 
Zeit, Olmüz) и Матиас Кое-
нен (Mathias Koenen), худож-
ник-кореспондент на „Илю-
стрирте Цайтунг“ (Illustrirte 
Zeitung, Leipzig). 

В репортаж със заглавие 
„Пристанище Кюстенджа и 
спасяването на българските бе-
жанци“ Матиас Коенен пише:

„Нощта беше прекарана на 

кораба. На сутринта отидохме 
на брега. ... Когато стигнах-
ме до плажа, открихме около 
500 души от всички възрасти, 
всички искаха да се качат на 
борда. ... Моряците и двама 
българи се спасиха с плуване, 
40 души се удавиха. ... В 1 часа 
следобед с 450 души на борда 
ние вдигнахме котва и напус-
нахме нещастното място, за да 
се насочим към Кюстенджа“.

С втората (по-малка) лодка 

са спасени трима и от водата са 
извадени шест тела (погребани 
в пясъка на брега). Мъката на 
близките е огромна. Никой не е 
в състояние да опише сцената в 
нейната ужасна реалност.

Капитан Николаос Макри, 
порт капитан на Кюстенджа и 
военните кореспонденти Йо-
хан (Джон) Непомук Шьонберг, 
Фридрих Лахман и Матиас Ко-
енен спасяват от башибозушки 
изстъпления 380 българи. Тех-
ните имена не трябва да бъдат 
забравени. За Добруджа (и об-
щина Шабла) те са както Джа-
нюариъс Макгахан за Батак. 
Кореспонденциите им достигат 
до цяла Европа (само тиражът 
на „Илюстрейтед Лъндън нюз“ 
е към 300 000 броя).

Поставянето на паметна пло-
ча в Шабла (или на нос Картал-
бурун) с имената на тези герои, 
спасили с риск за живота си, 380 
българи от Шабленския край 
от сигурна смърт е най-малко-
то, което днес можем да напра-
вим. Всяка година в църковните 
служби на 21 юли техните имена 
трябва да се произнасят с ува-
жение и благодарност.   

Край
Анастас Ангелов 

E-mail: an_angelov@abv.bg

Vom europäischen Kriegsschauplatz:Einschiffung geslüchteter 
Bulgaren aus die “Eveline” bai Cap Kartali am 21 Juli. Nach einer Skizze 
von M. Koenen. // Illustrirte Zeitung (Leipzig), Nr. 1782, 25 August 
1877.

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

със затъмнени стъкла.

Телефон: 0879 190 041

ВАЖНО
“МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” 

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

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

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

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

EasyPay, както и по банков път.
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ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ШАБЛА

СТАРТИРА  ЛЯТНА  
ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА 

от 01.06.2020 година
ЗА   ВАС   ДЕЦА!

КЛАС ДАТА / ДЕН / ЧАС
„ТАНЦУВАЙ С МЕН“ – 
МАЖОРЕТНИ, СПОРТНИ, 
НАРОДНИ ТАНЦИ – 2 групи

I - V от 01.06. до 30.06.2020 г.
всеки вторник и 

четвъртък
от 15:00 ч.

„МОЗАЙКА“ – АПЛИКАЦИЯ, 
МОДЕЛИРАНЕ, КОНСТРУИРАНЕ

I - III от 01.06. до 31.07.2020 г.
всяка сряда
от 11:00 ч. 

„БУРАТИНО“ – КУКЛОВОДЕНЕ И 
ДРАМАТИЗАЦИЯ НА ПРИКАЗКИ

I - IV от 01.06. до 30.06.2020 г.
всеки петък
от 15:00 ч.

„ПРИРОДОЛЮБИТЕЛИ“ 
– ПОСЕЩЕНИЕ НА 
ПРИРОДНИ И ИСТОРИЧЕСКИ 
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ  В  РОДНИЯ  
КРАЙ

III - VII от 01.07. до 31.07.2020 г.
всеки вторник

от 10:00 ч.

„Бързи, смели, сръчни“ - 
състезание

IV - VII м. Август

Забележка:
1.В групите се допускат до 10 участници.
2.При възможност занятията се провеждат на открито.
3.Записването е възможно само с декларация за съгласие от 

родител 
(декларация по образец ще получите в Общински детски 

комплекс)
За контакти: 05743 / 50 41

                        0877 63 84 31

ПОЕТИЧЕН КЪТ

ЛЯТОТО
Уханен  цветен  ирис  високо  при  пчелите,
ливади  с  боров  мирис  и  слънце  -  като  пита,
щурци  в  тревите  златни,  петли,  в  зори  пропяли...
къде  се  губи  лятото  -  нима  е  закъсняло?

Качи  ли  вече  склона  или  пък  босо  шляпа
по  пясъчни  балкони  със  резедава  шапка?
Навярно  е  заблуда,  че  мернах  да  прелита
планинска  пеперуда,  край  мене  по  вълните...

Била  е  сянка  само  от  плуваща  медуза:
край  голото  ми  рамо  в  прозрачната  си  блуза
се  плъзна  тя,  докато  към  дъното  тадничах...
И  пак  изпуснах  лятото  -  а  все  след  него  тичам!

Дано  да  го  догоня,  дано  да  го  дочакам!...
дочух  дъжда,  че  рони  сребристите  си  капки,
глухарче  срещу  вятъра  видях  да  се  люлее...
това  ли  беше  лятото?  Отмина  ли,  къде  е?

Галина  Вълчева

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 
ЗА ПОЕТЕСИ „ДОРА ГАБЕ”

Стартира ХІV-и Национа-
лен конкурс за поетеси „Дора 
Габе”, организиран от община 
Генерал Тошево, Съюз на бъл-
гарските писатели и НЧ „Дора 
Габе 1940” с. Дъбовик. Конкур-
сът има за цел да продължи 
традициите в поезията на Дора 
Габе, вдъхновена от хуманизма, 
любовта към Добруджа, споме-
ните за детството и стремежа 
към красота във всички нейни 
форми и проявления.

В конкурса могат да участ-
ват поетеси от цялата страна, 
навършили 16 години. Всеки 
автор може да участва   с до 3   
поетични творби. Няма огра-
ничения в тематиката, фор-
мата и размера на творбите. В 
конкурса участват само произ-
ведения, които не са публику-
вани до момента. Участниците 
трябва да представят творбите 
си в срок до 30 септември 2020 
г.: на адрес: в електронен вари-
ант – на е-mail адрес:  kultura@
org или на хартиен носител 
в три екземпляра – на адрес: 
Община Генерал Тошево   – за 
конкурса „Дора Габе“, ул. „Ва-

сил Априлов“ № 5, гр. Генерал 
Тошево, 9500. На отделен файл/
лист следва да се представи 
придружаваща информация: 
трите имена на автора, възраст, 
населено място, личен телефон 
и e-mail  адрес за връзка.

Наградният фонд на кон-
курса се осигурява от Община 
Генерал Тошево. Освен парич-
ни награди за първите три мес-
та, ще бъдат присъдени и две 
специални награди: на Изда-
телство „Български писател“ и 
на Издателство „Захарий Стоя-
нов“.

Церемонията по награжда-
ването ще се състои   в гр. Ге-
нерал Тошево, съпътствана от 
посещение до родното място 
на поетесата – с. Дъбовик.

За контакт и допълнителна 
информация: Отдел „Култура, 
вероизповедания и интегра-
ция“ Маргарита Великова, на-
чалник-отдел тел:0889 954880

е-mail: kultura@toshevo.org. 
Конкурсът се организира с под-
крепата на Издателство „Бъл-
гарски писател“ и Издателство 
„Захарий Стоянов“.

ЧИТАЛИЩАТА - ИНФОРМАЦИОННИ 
ЦЕНТРОВЕ ЗА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

Регионален експертно-кон-
султантски информационен 
център „Читалища“ – град Доб-
рич, изготви годишния анализ 
за дейността на читалищата на 
територията на област Добрич 
за 2019 г. В документа се посоч-
ва, че в 113 населени места в 
областта има функциониращи 
121 народни читалища – 13  в 
градовете и 108 в прилежащи-
те села. Отчита се, че особено 
в селата читалищата са един-
ствените организации, изпъл-
няващи културно-просветни 
функции. В анализа подробно 
са посочени проблемите, кои-
то имат културните институти 
в отделните общини. Отчита 
се, че голяма част от читали-
щата са в собствени сгради, 
но те се нуждаят от ежегодни 
ремонти, тъй като сградни-
ят фонд е строен през 60-те и 
70-те години на миналия век. 
Анализът показва, че 89 на сто 
от читалищата имат техниче-
ска обезпеченост с компютри 
и интернет.  Посочва се още, 

че предлаганият културен 
продукт задоволява потреб-
ностите на местната общност, 
като е подчертано, че единици 
са читалищата без библиотеки, 
но пък всички имат нужда от 
обновяване на наличния биб-
лиотечен фонд.

Анализът за дейността на 
културните институти на тери-
торията на областта завършва 
с обобщени данни за разкри-
тите дейности в читалищата и 
препоръки за подобряване на 
функционалността им. Сред 
основните препоръки са на-
миране на възможности за 
дооборудването им, особено 
за читалищата в малките насе-
лени места, с комуникационна 
техника и обучение на кадрите 
за работа с нея, както и раз-
нообразяване на дейността на 
читалищата и постепенното 
им превръщане и в информа-
ционни центрове за местната 
общност. 

Пресцентър на областна 
администрация - Добрич

ПОКАНА
Народно читалище „Зора-1942“, село Ваклино, община Ша-
бла, кани своите члeновe на редовно общо събрание, което 

ще се проведе на 16 юни 2020 година (вторник) от 16  часа в 
сградата на читалището, при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 
1. Доклад за дейността за 2019 г.
2. Финансов отчет за 2019 г. 
3. Други.
При липса на кворум, събранието ще се проведе един час по- 
късно, на същия ден и място. 

От Читалищното настоятелство

ПОКАНА
На 25 юни 2020 година (четвъртък) от 13.00 часа, настоя-

телството на НЧ „Изгрев-1936“ село Тюленово ще  
проведе годишно отчетно-изборно събрание  

за 2019 година при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Годишен отчет за 2019 година.
   * доклад за дейността;
   * финансов отчет.
2. Обсъждане на културен календар за 2020 година.
3. Избор на ЧН и ПК.
4.Членски внос – обсъждане.
5. Други.
При липса на кворум, събранието ще се проведе един час, след 
обявеното време.
Каним всички членове на читалището да присъстват на съ-
бранието.

От Читалищното настоятелство

МАГИЯТА, НАРЕЧЕНА СЕЛО ТЮЛЕНОВО
Приключи грубия строеж на 

храм „Св.вмчк Георги Победо-
носец“ село Тюленово.

Датата 23 март 2019 година 
ще остане паметна в историята 
на селото.

Тогава се прави освещава-
не и полагане на подолтарния 
камък за строежа на храм „Св.
вмчк Георги“.

Година по-късно църквата е 
изградена и покривът е поло-
жен.

Идеята за изграждане на 
храма е на основния дарител, 
Димитрин Русев от Добрич, 
собственик на вила „Амбра“ в 
Тюленово, който през 2016 го-
дина писмено депозира своето 
желание до кметския намест-
ник на селото, да строи църква. 
Важно е да се знае, че досега не 
е имало божи дом в краймор-
ското село. И след три неуспеш-
ни опита да се изгради църква 
или параклис, местните жители 
гледат на Димитрин Русев като 
на божи пратеник.      

Димитрин Русев е убеден, че 
няма друг, по-бързо построен 
храм от църквата в Тюленово – 
от кота 0 до покрив само за 25 

дни.
От обществеността на се-

лото призовават всеки да дари 
според възможностите си за 
окончателното завършване на 
църквата. 

Предстои да се извършат 
довършителни работи – измаз-
ване, дограма и цялостно да се 
обзаведе храма.

В деня, в който бригадата 

полага и последната керемида 
на покрива, в селото се изсипва 
благодатен дъжд, така чакан от 
всички. Това разказа ръково-
дителят на строителната бри-
гада, която е строила джамии и 
други сгради, Сергей Кючуков 
от Каварна, определящ себе си 
за циганин. 

Желанието на дарителя и 
кметския наместник на селото, 

Невена Георгиева е, през 2021 
година, за Гергьовден  да се 
освети храма, носещ името на 
светеца.

Верен на мотото, че ако по-
вярваш в нещо, то ще се случи, 
Русев се надява село Тюленово 
да стане притегателно място за 
много хора от цял свят, защото 
в Тюленово се намира първата 
църква, която слънцето огрява.

„Да оставим нещо след нас“, 
призовава дарителя и вярва, че 
ще е за пример на младите. Апе-
лира да се върнем към корени-
те си, да уважаваме възрастни-
те хора и ценим културното ни 
наследство, защото магията на 
селото се усеща у всеки, който 
посети Тюленово.

Публикуваме дарителската 
сметка за набиране на сред-

ства: 
Храм“Свети вмчк Георги 

Победоносец“
с.Тюленово

Банка ДСК - клон Шабла
Разплащателна смет-

ка-02-24564008
IBAN- 

BG74STSA93000024564008
Йорданка Радушева

Новопостроеният храм.

ДОВИЖДАНЕ, ЛЮБИМА ДЕТСКА ГРАДИНА! 
Този надпис в градския парк посрещна 

децата от четвърта група на ДГ „Дора Габе“.
В последният работен ден на миналата 

седмица, ДГ „Дора Габе“ изпрати децата от 
подготвителната група в първи клас – съ-
битие, което те чакаха с огромно вълнение. 

На тържеството, празнично облечени и 
развълнувани, децата от група „Смехора-

ни“  пяха песни, рецитираха стихове.
Техния първи поздрав към присъства-

щите, сред които кметът на община Шабла, 
Мариян Жечев и заместниците му Петър 
Атанасов и Цветелин Йорданов, беше хим-
на на детската градина.

Безброй обективи запечатаха симво-
личната раздяла с най-добрите госпожи 
–Александрина Николова и Теодора Въл-

чанова.
Своите удостоверения за завършена  

подготвителна група и книжки децата по-
лучиха от кмета на община Шабла Мариян 
Жечев. Отброявайки от 1,…до 4, те пусна-
ха в небето разноцветни балони.

Община Шабла изненада децата с вку-
сен подарък – огромна торта. 

Изгрев

Бъдещата първокласничка Виктория по-
лучава свидетелството си от кмета на 
общината.

Тортата…
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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

КУПУВАМ
КЪЩА ИЛИ АПАРТАМЕНТ В ШАБЛА

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

КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА 
НЕПОТРЕБНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

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

Гражданите и фирмите 
могат да се освободят от не-

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

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО 
ТРУДА” – КАВАРНА ПРИЕМА 
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯ

Дирекция „Бюро по труда” в 
град Каварна започна прием на 
заявления на безработни лица 
за включване в обучения за 
придобиване на професионал-
на квалификация и ключови 
компетентности.

Безработните лица, които 
искат да се обучат и да си на-
мерят работа, могат да подадат 
заявления в бюрото по труда за 
обучение по професии:

- Екскурзовод – общо 20 
лица;

- Работник в заведенията за 
хранене и развлечения – общо 
20 лица;

Заявление може вече да се 
подава и чрез електронната ус-
луга  разработена от Агенцията 
по заетостта и Държавна аген-
ция Електронно управление, 
която може да се намери на 
сайта на Агенцията по заетост-
та в рубриката за Търсещи ра-
бота лица „Електронни услуги 
за търсещи работа лица”, услуга 
1956 Включване в обучение на 
възрастни, чрез бутон „Заяви 
услугата електронно”.

Участниците ще преминат и 
обучение за придобиване на клю-
чови компетентности по „Об-
ществени и граждански компе-
тентности” или „Умение за учене”.

Кандидатите трябва да са 
регистрирани в бюрото по тру-
да лица, попадащи в една от  
следните групи: 
· Продължително безработ-

ни лица;
· Безработни младежи до 29 г.;
· Безработни лица над 

50-годишна възраст;
· Безработни лица без про-

фесионална квалификация;
· Безработни с ниска или 

нетърсена на пазара на труда 
професионална квалификация 
и недостиг на ключови компе-
тентности;
· Младежи, които нито 

се обучават, нито са заети 
(NEET’s); 
· Неактивни лица, желаещи 

да работят, в т.ч. обезкуражени 
лица.

Курсовете ще се проведат в 
периода юни – август 2020. По 
време на обучението на кур-
систите ще бъде изплащана 
стипендия в размер на 10 лв. 
за всеки присъствен ден, как-
то и транспортни разходи в 
размер на 15 лв. за тези, които 
живеят в населено място извън 
град Каварна.

Обученията са финансира-
ни със средства от Държавния 
бюджет по проектите „Проспи-
ритет” и „Рестарт 2020г.”, реали-
зиран от Агенцията по заетост-
та в партньорство със Съюз за 
стопанска инициатива /ССИ/ и 
Асоциация на индустриалния 
капитал в България /АИКБ/. 
В рамките на проекта на ми-
нимум 40% от обучените лица 
ще бъде предложена работа по 
придобитата професия. 

Необходимо е безработните 
да представят копие на доку-
мент за завършен клас или сте-
пен на образование. Срокът за 
подаване на заявления за обу-
чение е до 12.06.2020 г. 

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”- КАВАРНА ПРИЕМА 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА  РАБОТОДАТЕЛИ ЗА 
ПРЕФЕРЕНЦИИ ПО ПРОГРАМИ И НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА 

ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА
Дирекция “Бюро по труда”- Каварна уведомява работодатели-
те от общините Каварна и Шабла, че разполага с финансови 
средства за сключване на договори за ползване на програми и 
насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насър-
чаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват ра-
ботни места и наемат:
безработни лица с трайни увреждания включително военно-
инвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 
от ЗНЗ) - свободни средства – 2 592 лв.;
безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не 
по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна въз-
раст, или безработни над 50 години, или безработни лица с ос-
новно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни 
средства – 7 499 лв.;
Програма за обучение и заетост на продължително безработ-
ни лица – субсидира се наемането на продължително безра-
ботни лица от:
държавни и общински лечебни заведения, общински учили-
ща, общински детски градини, както и предприятия с държав-
но участие и общински предприятия (Компонент 2) - свободни 
средства – 3 640 лв.;
Национални програми за заетост и обучение:
 Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни 
увреждания - свободни средства – 3 900 лв.;
Национална програма “Помощ за пенсиониране” - свободни 
средства – 3 930 лв.;
Обучение на възрастни:
Обучение на възрастни по заявка от работодател, по реда на 
чл. 63 от ЗНЗ- свободни средства – 339 лв.
Допълнителна и конкретна информация може да се получи 

в: Дирекция “Бюро по труда” - Каварна,  
както и на тел. 0570/8-20-47.

ПОКЛОН И ЦВЕТЯ  
ОТ НАЙ-МАЛКИТЕ

На 2 юни 
Шабла отбеляз-
ва своя праз-
ник, денят, в 
който всички 
се прекланяме 
пред подвига 
на Ботев и на 
загиналите за 
свободата на 
България.

Рано су-
тринта децата 
от ДГ „Дора 
Габе“ се покло-
ниха и остави-
ха цвете пред 
б ю с т - п а м е т -
ника на Васил Левски и пред 
паметните плочи на загина-

лите във Втората световна 
война..

Марияна Трифонова: „НЕ ИСКАМ ДА СЕ ЗАНИМАВАМ 
С НИЩО ДРУГО, ОСВЕН С ПЧЕЛАРСТВО.“

От пресцентъра на Министерството на земеделието и 
горите (МЗХ) съобщават, че област Добрич е сред петте об-
ласти в страната с най-много одобрени проекти по пчеларски 
програми. С един от пчеларите в община Шабла ще разговаря-
ме за решението на МЗХ да внедри електронна платформа за 
оповестяване на растителнозащитните дейности, за пробле-
мите, които съпътстват заетите в този бранш и начините 
да оцелееш през годините. Разговаряме с Марияна Трифонова, 
собственик на 125 кошера:

Изгрев – Здравейте, г-жо 
Трифонова. Ще разкажете ли 
накратко на нашите читатели 
малко повече за себе си - отко-
га се занимавате с отглеждане-
то на пчели, как започнахте?

Марияна Трифонова – От 23 
години се занимавам с пчели. 
Започнах на 22 години. След 
като се омъжих, благодарение 
на моя съпруг, покойния д-р 
Стоян Трифонов, който имаше 
40 кошера, се запознах с живо-
та на пчелите. Така в процеса 
на работа заобичах и пчелите, 
погледнах с други очи на при-
родата. От тогава до ден дне-
шен не искам да се занимавам с 
нищо друго освен с пчеларство. 
Много е трудно, но това е моят 
избор. Занимавам се само и 
единствено с пчеларство, откъ-
дето идват доходите за семей-
ството ми.

Изгрев – Вие възползва-
ли ли сте се през годините от 
национални програми към 
МЗХ? С какво те помагат на 
вас и ваши колеги пчелари?

Марияна Трифонова – Вече 
трета година кандидатствам 
в националната пчеларска 
програма (НПП) и три пъти 
съм одобрявана. Днес, 4 юни, 
подписах договора си за под-
помагане. Благодарна съм за 
експедитивните действия на 
Държавен фонд „Земеделие“ – 
Добрич.

Преди това бях с резерви 
по отношение на програмата, 

тъй като подпомагането не е 
директно за пчеларите. Чрез 
тази програма се удвоиха цени  
на лекарства, кошери, пчелни 
майки. Но въпреки всичко си 
заслужава да се използва неза-
висимо от административните 
ангажименти, с които е свър-
зана, защото има облекчение за 
пчеларите. 

През годините съм канди-
датствала за ветеринарно-ме-
дицински препарати, за нови 
пчелни кошери, пчелни май-
ки и лабораторни анализи на 
пчелния мед.

Изгрев – Скоро предстои 

да се внедри електронна плат-
форма за оповествяване на 
растителнозащитни дейнос-
ти. Как ще коментирате това 
решение на МЗХ?

Марияна Трифонова –За 
по-младите пчелари това е 
удобство, но за по-възрастните 
колеги използването на техно-

логии е ограничено. Не мисля, 
че уведомление с имейл по 
ел.поща ще промени следния 
факт: Всяка година в опреде-
лен период има масово нат-
равяне на пчелни семейства. 
Това не може да контролира 
недобросъвестните земедел-
ци, които използват забранени 
препарати и за нас това не е 
облекчение. В района, в който 
аз пчеларствам, не съм имала 
проблеми със зърнопроизво-
дители и кооперации, за което 
им благодаря.

Изгрев – С какви други 
проблеми се сблъсквате еже-
дневно и кой е най-големият 
проблем пред българските 
пчелари според Вас в насто-
ящия момент?

Марияна Трифонова – Един 
от големите проблеми през по-
следните две години е ниската 
изкупна цена на едро на меда. 
Липса на контрол във вноса 

на чужд мед в страната, а и на 
износа. Не се знае какво се из-
нася, няма контрол на фирмите 
износители. Друг немаловажен 
проблем е определянето на 
пчелините като животновъд-
ни обекти. Но като такъв не е 
обезпечен с държавна субси-
дия. Сектор „пчеларство“ е ос-

тавен като сървайвър. 
Административните задачи 

са много и в повечето случаи са 
в периода, когато пчеларя тряб-
ва да е на пчелина, а не в нечий 
офис.

Изгрев – Не сте се отказа-
ли от пчелите въпреки труд-
ностите, бихте ли препоръ-
чали на хората да отглеждат 
пчели, като вариант за малък 
семеен бизнес?

Марияна Трифонова – Пче-
ларството е много специфична 
дейност. Важно е да носиш в 
сърцето си любовта към пчели-
те. За мен те са като деца. Бих го 
препоръчала, но при по-добри 
условия от страна на държава-
та. Един малък пчелин от 30-40 
кошера може да бъде като хоби 
и допълнителен доход за едно 
семейство, но е трудно да се 
разчита само на това.

Изгрев – Г-жо Трифонова, 
благодаря Ви за отделеното 
време. Дано проблемите, кои-
то изтъкнахте, бъдат чути и 
разрешени от компетентните 
органи.

Марияна Трифонова – И аз 
благодаря за проявения интерес.

Разговаря  
Йорданка Радушева

Пълна рамка с пило и пчели – 
гаранция за здраво семейство 
и силен кошер.

Марияна Трифонова на своя пчелин.


