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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

LIONS GROUP REAL ESTATE
ИЗКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ!

Също съдейства за закупуването и 
продажбата на имоти в община Шабла.

Ако вие имате имот, за който искате да намерите най-добрия 
собственик, или познавате човек, който има такъв имот, 

можете да се обадите на:

 тел. 0886/22-85-99 -  Донка Ангелова и 
0887/57-10-14 – Николай Дончев

Д-р З. ЖИВКОВА
специалист-невролог,

към медицински център „Каварна“ (в сградата на болница-
та), разполага с високотехнологична медицинска апара-
тура: цветен скенер, сонограф за изследване на мозъчни 
кръвоносни съдове и крайници, ЕЕГ на главен мозък, ЕМГ.
РАБОТИ СЪС ЗДРАВНАТА КАСА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ.

Прегледи по домовете.
Иглотерапия.

Всеки ден от 8.30 до 12.30 часа.

Телефон: 0888 70 79 79

ОБЯВА
КАЗАН ЗА ВАРЕНЕ НА РАКИЯ 

В СЕЛО ЕЗЕРЕЦ.
Предлагаме транспортни услуги.

Телефон за връзка: 0894 555 654

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
28 октомври 2020 година (сряда), 13:00 часа 

ЗИМНО 
ЧАСОВО 

ВРЕМЕ
На 25 октомври (неделя) 

в 4.00 часа сутринта ще пре-
местим стрелките с един час 
назад.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 
„ЗОРА 1894”
-гр.ШАБЛА

ПРЕЗ НОВИЯ ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН
НАБИРА УЧАСТНИЦИ

ЗА СЛЕДНИТЕ ФОРМИ :

1.Детски танцов състав за народни танци 
месечна такса – 8 лв., ръководител Гергана 
Дафова;

2.Младежки танцов състав за народни танци – 
ръководител Гергана Дафова; 

3.Школа по народно пеене – ръководител Жана 
Рачева;

4.Кръжок за народен фолклор – ръководител 
Жана Рачева;

5.Клуб за народни танци и хора – напреднали и 
начинаещи,
месечна такса – 10 лв. – ръководител  Даниела 
Кючукова;

От месец ноември НЧ ”Зора1894”-гр.Шабла 
възстановява Школата по пиано. 
Могат да се записват желаещи във възрастовия 
диапазон – 6 г. до 80 г. 
Ръководител на школата – г-жа Теофания Христова.
Набираме участници също за Детска вокална 
група и Градски хор. 
Ръководител на двете форми отново ще бъде г-жа 
Теофания Христова. 

За повече информация и подробности може да 
се обръщате на тел. 05743/40 28 или на телефона 

на читалищния секретар,  
Георги Стефанов - 0877 813 368

ПОКАНА
Настоятелството към НЧ „Свобода 1940“ село Граничар,

КАНИ ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА
НА ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ ПО ПОВОД 

80-годишния юбилей на читалището.
На 25 октомври 2020 година (неделя)

от 12.00 часа на площада в селото.
Заповядайте!

ПОКАНА
Църковното настоятелство 

при храм „Св.вмчк Димитър Солунски“ с.Горичане,

кани всички, 
които желаят да присъстват 

НА ТРАДИЦИОННАТА ПРАЗНИЧНА ЛИТУРГИЯ 

ЗА ДИМИТРОВДЕН, 
на 26 октомври 2020 година (понеделник)

 от 9.00 часа.
Заповядайте!

„В наследство се наследяват не само стените, но и спомените.“  
Скот Линч

МИСЪЛ НА БРОЯ

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
На 12 октомври се проведе 

редовно заседание на Общин-
ския съвет, на което присъст-
ваха 10 от 11 общински съвет-
ници.

Преди обявяването на днев-
ния ред на заседанието, предсе-
дателят на Общинския съвет, 
д-р Йорданка Стоева поздрави 
общинските съветници, кмета 
на община шабла, присъства-
щите заместник-кметове и се-
кретаря на общината с Празни-
ка на българската община - 12 
октомври. Тя пожела на всички 
здраве и успешно сътрудни-
чество в името на хората, които 
са им гласували доверие, за да 
работят за доброто бъдеще на 
всички граждани. 

Дневният ред включваше 8 
докладни записки за разглеж-
дане.

Общинските съветници 
приеха проектобюджета за 
2021 година и актуализирана 
бюджетна прогноза за местни 
дейности в община Шабла за 
2022 и 2023 години.

На тържествената сесия на 
27 август 2019 година по повод 
честването на 50 години Шабла 
град беше учредена годишна 
награда по случай 24 май – Ден 
на славянската писменост и 
култура за ученици с отличен 
успех и постигнато 1-во място 
на областен или национален 
конкурс на МОН в размер на 
1000 лв или две награди от по 
500 лв за двете училища на те-
риторията на община Шабла – 
СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла 
и ОУ „Св. Климент Охридски“ 
с. Дуранкулак. Именно такава 
докладна записка с конкретно 
предложение бе разгледана и 
одобрена на заседанието на 12 
октомври 2020 година.

Утвърждават се две награди 
по 500 лв., съответно на: 

* СУ „Асен Златаров“ гр. 
Шабла за Учебно-тренировъч-
ната фирма (УТФ) „Пърпъл 
Уондърс“ за участие в първия 

онлайн ТФ ФЕСТ 2020 година 
„Млад предприемач“ и кла-
сирала се на първо място за 
„Най-добри рекламни матери-
али“;

* ОУ „Св.Кл.Охридски“ с. 
Дуранкулак за Женя Георгиева 
Петрова, класирала се на първо 
място на областен кръг на меж-
дународния конкурс за рисун-
ка „С очите си видях бедата“.

Наградите ще бъдат връче-
ни на 1 ноември 2020 година за 
Деня на народните будители.

Общинските съветници 
приеха отчета за изпълнение 
на решенията на Общинския 
съвет за първото шестмесечие 
на 2020 година и свалиха от от-
чет изпълнените решения.

Кметът на община Шабла, 
г-н Мариян Жечев беше упъл-
номощен да присъства на из-
вънредно заседание на общото 
събрание на Асоциацията по 
ВиК Добрич на 14 октомври 
2020 година, а при невъзмож-
ност да бъде заместен от инж. 
Марияна Бобева – начал-
ник-отдел „Устройство на те-
риторията и строителство“ в 
общинската администрация.

Г-н Мариян Жечев беше 
определен и за представител 
на общината в извънредното 
общо събрание на акционерите 
на „МБАЛ-Добрич“, което ще 
се проведе на 28 октомври 2020 

година.
След 11 години дейност 

Сдружение с нестопанска цел 
(СНЦ) в обществена полза 
„Обединени за Шабла“ прекра-
тява своето функциониране.

Съветниците подкрепи-
ха решение на Управителния 
съвет на СНЦ „Обединени за 
Шабла“ да не бъде извършена 
нова пререгистрация на Сдру-
жението с общинско участие.

По предложение на общинска 
администрация Шабла се създа-
ва Общинска фондация „Карон 
Лимен“ (Карон Лимен  се нари-
ча заливът на юг от фара на нос 
Шабла, който в миналото е бил 
важно транзитно пристанище).

Тя ще извършва обществе-
но-полезна дейност, съглас-
но разпоредбите на Закона за 
юридическите лица с нестопан-
ска цел. На заседанието беше 
приет Учредителен акт на фон-
дацията. За членове на Съвета 
на Фондацията бяха избрани 
общинските съветнички г-жа 
Ивелина Демирева, г-жа Елка 
Жечева и г-жа Мария Недяло-
ва. За Председател на Съвета на 
Фондацията е определена г-жа 
Елка Жечева. От бюджета на 
община Шабла ще бъдат отпус-
нати 2 000 лв., представляващи 
дарение за учредяване на Фон-
дацията.

Общинските съветници да-

доха съгласие за стартиране на 
кампания за набиране на сред-
ства за възстановяването на 
обект „Добруджанска къшла“ в 
село Захари Стояново. Тук кме-
тът на общината обясни, че има 
постъпили намерения за даре-
ния на средства от физически и 
юридически лица за възстано-
вяване на първоначалния вид 
на комплекса.

Жечев обясни още, че през 
1984 година в село Захари 
Стояново, по инициатива на 
Национален пионерски щаб 
„Захари Стоянов“ и Окръжна 
дирекция „Културно-истори-
ческо наследство“ гр.Толбухин 
(сега Добрич), по проект на 
арх. Пенков е изградена архи-
тектурно-етнографска възста-
новка на част от животновъден 
комплекс от средата на XIX век, 
получила наименованието „До-
бруджанска къшла“. Възста-
новката представлява каменна 
сграда с две помещения: стая 
за отдих на овчарите и мандра, 
построена в двор със стар кла-
денец и ограда от редени камъ-
ни (сух дувар). По северната 
страна на дувара са оформени 
т.нар.“ъгъли“ (дворове с навеси 
за настаняване на овцете).

„Добруджанската къшла“ се 
свързва с името на българския 
революционер, политик, жур-
налист и писател Захари Стоя-
нов (1850-1889 година), който 
по непотвърдени сведения в 
юношеските си години (от 1866 
до 1870 година) е овчарувал 
в Добруджа. Сградата е едно-
етажна с площ 68 кв.м., частна 
общинска собственост. Целият 
имот е с площ 8 847 кв.м.

В момента комплексът не се 
поддържа и се нуждае от рено-
виране и основно възстановя-
ване на сградата и стопанските 
постройки.

След изчерпване на дневния 
ред, заседанието беше закрито 
от председателя на Общинския 
съвет.   Йорданка Радушева
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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. 
ИЗГОДНО! СПЕШНО!

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ТЪРСЯ 
ДА ЗАКУПЯ 1 ДКА ДВОРНО МЯСТО В ШАБЛА.

Телефон: 0885 518 711

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 22 октомври 2020 година 

се навършват 
7 години от смъртта на

СПИРО ПЕТРОВ ПЕТРОВ
починал на 73 години

Добрите хора нивга не умират,
не се превръшат в пепел или дим.
Те винаги оставят светла диря

и честен път по който да вървим.
Поклон пред светлата ти памет!

Почивай в мир!
От семейството

ПРОДАВАМ
Магазин на площад „Червено знаме“  

в Шабла.  Магазинът се намира в сградата,  
където е кафе-аперитив „Елит“.

Тел. за контакт: 0889/31-87-82

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ЦЕПЕНИЦИ:

МЕШЕ И ГЛЕДИЧ – 95 ЛВ.
Телефон: 0888 78 12 66

ПРОДАВАМ
МЕТАЛНИ ПАРАПЕТИ ЗА ОГРАДА.

Телефон: 0888 849 226

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти,  

фрезоване  и цялостна обработка на парцели.

Телефон за контакт: 0884/52-50-80

ПРОДАВАТ СЕ
Камина „Прити“ 17 kw – 200 лв.

Печка „Прити“(без водни ризи) – 100 лв.

Ул. „Черни връх“ №11, тел: 0889 77 43 90

ДАВАМ ПОД НАЕМ  
ТРАМБОВЪЧНА МАШИНА,

подходяща за трамбоване на чакъл и пясък.
Цена: 45.00 лв. на ден

Телефон за контакти: 0882299020

ТЪРСЯ
ДА НАЕМА ЖИЛИЩЕ, 

ДЪЛГОСРОЧНО. 
По възможност срещу поддръжка  

или минимален наем.
Тел. за връзка: 0893/65-14-34; 0894/68-55-75

КУПУВАМ
КЪЩА ИЛИ АПАРТАМЕНТ В ШАБЛА

Тел за контакт:0885/11-70-51

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА 
НЕПОТРЕБНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

На 21 и 22 октомври 2020 
година (сряда и четвъртък) „Ел-
техресурс” АД, съвместно с oб-
щина Шабла, организират кам-
пания 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 неработещи-

те си електроуреди (печки, хла-
дилници, перални, телевизори, 
компютри и др.) с предварител-
на заявка за извозване, подаде-
на до 21 октомври 2020 година 
включително, на безплатен на-
ционален телефон 0800 14 100 
и на номер 0885 77 00 41, както 
и на електронен адрес order@
makmetal.eu.

ПОКАНА
 за общо отчетно-изборно събрание на 

Народно читалище „Зора 1894”-гр.Шабла
На основание чл.15,ал.1 от Закона за народните читалища 

Настоятелството на Народно читалище „Зора 1894”-гр.Шабла
свиква общо отчетно - изборно събрание

на  22.10.2020 г. (четвъртък)
 от 16.30 часа в Зрителната зала( Салона) на читалището при 

следния
 ДНЕВЕН РЕД
1. Отчет от Настоятелството за дейността на НЧ ”Зора1894” – 
гр.Шабла за 2019 г.
2. Отчет на Проверителната комисия при НЧ ”Зора184” – 
гр.Шабла за 2019 г.
3. Приемане на бюджет на НЧ ”Зора1894” – гр.Шабла  за 2020 г.
4. Приемане на План за работата на НЧ ”Зора1894” – гр.Шабла 
за 2020 г.
5. Избор на Читалищно настоятелство.
6. Избор на Председател на Читалищното настоятелство.
7. Избор на Проверителна комисия.
8. Други.

Каним всички членове на читалището да присъстват.          
Ще се спазват всички противоепидемични мерки.

При липса на кворум събранието се провежда в същия ден 
от 17.30 часа в същата зала и при същия дневен ред  

(чл. 15, ал. 3 от ЗНЧ).

ПРЕБРОЯВАНЕ 2021
През месеците януари-фев-

руари 2021 година ще се прове-
де преброяване на населението 
и жилищния фонд.

От 15 септември стартира 
кампания по набиране на пре-
броители и контрольори, които 
за община Шабла ще са съот-
ветно 29 преброители и 12 кон-

трольори.
Желаещите могат да подадат 

документи по образец в ст. 106 
в сградата на Общинска адми-
нистрация Шабла. Докумен-
тите са публикувани и на ин-
тернетсайта на „Преброяване 
2021“ в рубриката „Документи“.

ОА Шабла

ЗКПУ „Захари Стоянов ”, с. Захари Стояново ,  
общ. Шабла

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

общ. Шабла свиква общо събрание на член-
кооператорите на 7 ноември 2020 г., от 9 часа, в 
стола на кооперацията в  с. Захари Стояново, при 

следния:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Вземане на решение за прекратяване на „АГРОСТРОЙ 

– ШАБЛА” ООД, ЕИК: 124617146, със седалище и ад-
рес на управление обл. Добрич, общ. Шабла, гр. Ша-
бла, ул. „Витоша” № 11 и за обявяване на дружество-
то в ликвидация.

2. Вземане на решение за даване на мандат на Предсе-
дателя на ЗКПУ „Захари Стоянов” да участва в общо-
то събрание на съдружниците на „АГРОСТРОЙ – ША-
БЛА” ООД при вземане на решение  за прекратяване 
на дружеството и за обявяването му в ликвидация, за 
определяне на: срок на ликвидацията, ликвидатор и 
неговото възнаграждение, и за приемане на съответ-
ни изменения в дружествения договор.
При липса на кворум събранието ще се проведе 1 

(един) час по-късно (в 10 часа) на 7.11.2020 г.
УС на Кооперацията

ПОКАНА
УС на кооперация „Изток” гр. Шабла свиква ОБЩО 

СЪБРАНИЕ на член кооператорите на 07.11.2020 година 
(събота) от 8,30 часа в сградата на кооперацията при 

следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Вземане на решение за прекратяване на „ Агросторой 
– Шабла“ ООД , ЕИК 124617146, със седалище и адрес 
на управление обл. Добрич общ. Шабла град Шабла ул. 
„ Витоша“ №11 и за обявяване на дружеството в ликви-
дация.
2.Вземане на решение за даване на мандат на Председа-
теля на кооперация „ Изток“ да участва в общото събра-
ние на съдружниците на „ Агрострой- Шабла“ ООД   при 
вземане на решение за прекратяване на дружеството и 
за обявяването му в ликвидация, за определяне на: срок 
за ликвидацията, ликвидатор и неговото възнагражде-
ние за приемане на съответни изменения в дружествен 
договор.                                          

При липса на кворум  събранието ще се проведе   
1 (един) час  по-късно (в 9,30 часа)  

на 07.11.2020 година.

ПОКАНА
Настоятелството към НЧ „Свобода 1940“ село Граничар,

КАНИ ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА
на празничен концерт по повод 

80-годишния юбилей на читалището.
На 25 октомври 2020 година (неделя)

от 12.00 часа на площада в селото.
Заповядайте!

АСОЦИАЦИЯТА ПО В И К С ВАЖНИ РЕШЕНИЯ
Кметовете на общини взеха решение, обобщени проблеми, 

свързани с дейността на оператора – „ВиК Добрич“ АД, да бъ-
дат поставени на вниманието на Министерски съвет, Минис-
терство на регионалното развитие и благоустройството и Ми-
нистерство на околната среда и водите.

 
На 14.10.20 г. се проведе 

извънредно Общо събрание 
на Асоциация по ВиК на обо-
собена територия област До-
брич. На заседанието, пред-
седателствано от областния 
управител Красимир Кирилов 
не присъстваха представите-
ли на Община Тервел и „ВиК 
– Добрич“ АД. Съгласно пър-
ва точка от дневния ред на за-
седанието членовете на АВиК 
бяха запознати с проекто-бю-
джета за предстоящата 2021 г. 
Финансовият експерт Мими 
Атанасова представи пред 
членовете предложението, в 
което се предвижда бюджетът 
на Асоциацията за 2021 г. да 
бъде в размер на 63 326,98 лв., 
от които 22  164,44 лв. вноска 
на държавата – 35 %, а оста-
налите 65 %, осигурени от 
вноски на общините общо в 
размер на 41  162,54 лв., раз-
пределени в съотвествие на 
процентното им участие как-
то следва – Община Балчик 
– 4 407,56 лв; Община Генерал 
Тошево – 3  274 лв.; Община 
град Добрич – 19  758,02 лв.; 
Община Добричка – 4  793,86 

лв.; Община Каварна – 3  331 
лв.; Община Крушари – 987,90 
лв.; Община Тервел – 3 508,31 
лв.; и Община Шабла – 
1 101,89 лв.

По втора точка от дневния 
ред бяха обсъдени проблеми с 
изграждането на водопроводни 
и канализационни мрежи в на-
селените места. Кметът на Об-
щина Генерал Тошево сподели, 
че местната власт в следващия 
програмен период – 2021-2027 
г., няма да бъде бенефициент 
по оперативни програми за 
изграждане на ВиК и канали-

зация в населените места, като 
финансиране ще се отпуска за 
проекти на ВиК асоциациите 
чрез избрания воден оператор. 
Това, според него, до голяма 
степен ще бъде пречка пора-

ди факта, че операторът „ВиК 
– Добрич“ АД има натрупани 
задължения. Становището му 
бе подкрепено и от представи-
телите на общините Балчик и 
Шабла. За нерешени проблеми 
с водния оператор сподели и 
представителя на Община град 
Добрич, който настоя на след-
ващи заседания на Асоциаци-
ята да присъства представител 
на водното дружество. В тази 
връзка председателят на АВиК 
– Добрич, Кр. Кирилов при-
помни, че държавата в лицето 
на новосъздадения холдинг 

във водния сектор само пре-
ди дни изплати задълженията 
за електроенергия на водното 
дружество. В хода на диску-
сията се стигна до решение 
всички общини на територията 

на област Добрич да посочат 
проблеми, свързани с дейност-
та на оператора и налични за 
решаване на територията си, 
които да бъдат поставени на 
вниманието на Министерски 
съвет и Министерствата на ре-
гионалното развитие и благоу-
стройството и Министерство 
на околната среда и водите, с 
цел обединение на усилията на 
местна и изпълнителна власт за 
намирането на решения и при-
лагането им за подобряване на 

Областна администрация 
– Добрич

Кметът на общината (отляво на снимката) бе сред присъстващите на събранието.
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70 ГОДИНИ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ“ ДОБРИЧ
Регионална библиотека „Дора Габе“, със 

съдействието на Емил Радев, член на Ев-
ропейския парламент от ЕНП/ ГЕРБ и по-
сланик на библиотеките в ЕП организират 
областен конкурс в две направления:

- за детска рисунка/колаж  на тема „На-
рисувай ми вълшебство“

за деца на възраст от 5 до 14 г.
- за кратко видео на тема „Моят любим 

литературен герой“
за ученици на възраст 15 – 19 г. 
Инициативата е по повод 70-годишни-

ната от основаването на библиотеката.
Крайна дата за изпращане на рисунките 

и видеата : 30 ноември 2020 г.

Целта на конкурса е провокиране лю-
бов към книгата и четенето сред младите 
хора, стимулиране тяхната любознател-
ност, креативност и въображение, въз-
можност за творческа изява, придобива-
не практически умения за използване на 
информационните и комуникационни 
технологии.

Интересни предметни награди и гра-
моти очакват победителите. Всички вклю-
чили се в конкурса ще получат грамота за 
участие.

Регламентът и декларация за съгласие 
на родител са поместени в прикачените 
файлове.

За повече информация:  
+358 602574, www.libdobrich.bg,  

www.facebook.com/libdobrich
 Галя Маринова, гл. библиотекар

Направление Библиотечно-
библиографско и информационно 

обслужване
Връзки с обществеността

 тел.: 058 / 602 574
е-поща: pr@libdobrich.bg

уеб-сайт: http://www.libdobrich.bg/
facebook:  www.facebook.com/

libdobrich
Регионална библиотека Дора Габе
9300 Добрич, ул. Независимост 7

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 
ЗА МЛАДЕЖКИ  СТАРТЪПИ

Асоциацията на Българ-
ските Черноморски Общини 
(АБЧО), в която община Ша-
бла е член, официално обяви 
началото на Националния етап 
от международното стартъп 
състезание за предприемчиви 
младежи до 29 години с инова-
тивни идеи и/или желаещи да 
стартират собствен бизнес.

Състезанието се организира 
от АБЧО в рамките на Проект 
„eNEET Rura: Насърчаване на 
предприемачеството и подо-
бряване уменията на незаети и 
неквалифицирани младежи от 
малките общини“, финансиран 
от ЕИП и Норвежкият грант 
за младежка заетост. Всяка от 
партньорските организации от 
България, Румъния, Италия, 

Испания и Словения органи-
зира състезанието на нацио-
нално ниво и победителите от 
националното състезание се 
съревновават по между си на 
международното състезание, 
което ще се проведе в Будапеща 
/Унгария/ през м. март 2021.

Бихме желали да уточним, 
че кандидатите трябва:

Да се регистрират за участие 
на следния линк до 15 ноември 
2020г.:  https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeMicbdVsH
Tb4bato6r9ZMJvDV_zUfAogN-
wNR1eKbOJRLDdQ/alreadyresp
onded?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Участниците трябва да по-
пълнят и представят Бизнес 
план (по образец) до 31 декем-
ври 2020 г.

На 19 октомври кметът на общината, Мариян Жечев, посети 
ДГ „Дора Габе“ гр. Шабла, за да се информира за хода на стро-
ително-ремонтните дейности в нея. Деца го посрещнаха с бу-
кет по повод  рождения му ден.

ЕСЕН, ДОБРЕ СИ НИ ДОШЛА СЪС СЛЪНЦЕ 
И КРАСОТА!

Всеки знае кога настъпва есента, тя не 
може да се сбърка с нищо друго. Листа-
та на дърветата се превръщат в истинска 
цветна феерия и променят цветовете си. 
Кафяви, жълти,оранжеви-красота! Освен 
това  през есента се радваме на вкусни и 
полезни плодове-грозде, круши, ябълки. 

Наистина няма как да объркаш есента с 
друг сезон.

На 15.10.2020 година децата от ДГ “Дора 
Габе“-град Шабла  на празника на есента 
дружно й казаха:“Здравей, есен!“.

В ролята на  есента  бе  Галена Здравко-
ва от IV-та група“Мики Маус“, а сценарият 
за празника бе дело на Нина Йорданова – 
учителка в същата група.

С прекрасен тоалет в цветовете на ес-
ента, с кошница пълна с плодове тя дойде 
при децата, които по групи изнесоха чу-
десен концерт-поздрав за любимата ни 
Есен.

Ана Христова, 
директор на ДГ „Дора Габе“

Поздрав от най-малките, децата от I 
група.

В ролята на есента, Галена Здравкова от 
IV група.

ПОЕТИЧЕН КЪТ
ДОРИ МОРЕТО ДА ОБЪРНЕ ГРЪБ 

Накуп аз призори не бях събрал
все още звездните карфици,
когато хвърли своя свилен шал
луната в моите зеници

и после се наля с кайсиев дъх
и скъса златния си корен.
Изтече изгревът, ранен до кръв,
над къщи, улици и хора.

Вълнáта с тъмносиния си плащ,
загърна пясъка изтръпнал,
Познах по пустия и мокър плаж –
от мен че някой си е тръгнал

Настръхнал, бризът в миг се разпиля
във стон и шепот на ракита.
А ти, когато с прилива се сля,
за сбогом нищо не попита.

Душата ми е мида с пукнат ръб,
загубила безценен бисер.
Дори морето да обърне гръб,
на свечеряване върни се!

КОГАТО МОРЕТО СЪНУВА ПРОЛЕТ 
Морето през ноември се чумери,
вълните побелели са от скръб.
И пясъците на брега треперят,
с рендосван от виелицата гръб.
 
Къде потъна юнската му дреха
и порозовял на ранината бриз
след плисъка на утринна утеха,
полирал тъмносиния му фриз?
 
Къде е чайката, да го измами,
да го прилъже с крясък и печал.
Ноември ледна ризница кова му,
но я разкъсва то без капка жал.
 
До сетен дъх вълните му ще порят
замръзналия стъклен хоризонт,
защото знае – иде нова пролет,
най-светлият и приказен сезон.

Светислав Тодоров,  
номиниран в  шестото издание на Националния литературен 

конкурс за млади поети „Георги Давидов“ - 2020, Шабла

НАЦИОНАЛНОТО МЕНЮ ЩЕ 
ВКЛЮЧВА ПРОДУКТИ И ЯСТИЯ 
ОТ 9 РЕГИОНА НА СТРАНАТА

Вицепремиерът и министър 
на туризма Марияна Николо-
ва участва в работна среща за 
създаване на национално меню 
в българските заведения, съоб-
щават от министерството.

В дискусията са участвали 
проф. Пламен Моллов – рек-
тор на Университета по храни-
телни технологии в Пловдив, 
зам.-министърът на туризма 
Ирена Георгиева, президен-
тът на Българската асоциация 
на професионалните готва-
чи Димо Димов и шеф-готвач 
Иван Манчев.

Националното меню ще 
включва от предястие до десерт 
и ще представя типични и ав-
тентични продукти и ястия от 9 
региона в страната, посочи ми-
нистър Николова. То ще стане 
част от представата за страната 
ни като атрактивна целогодиш-
на дестинация.

Менюто се създава със съ-
действието на университета и 
се базира на селекция,   прове-
дена от него съвместно с про-
фесионалните гимназии по 
туризъм и браншовите орга-
низации. Така чрез храната ще 
се изтъкнат кулинарните тра-
диции и регионалните особе-
ности на България, каза проф. 
Моллов. 

За създаване на Национал-
но меню се заговори в начало-
то на август. Основната цел на 
проекта е да се направи про-
фесионална селекция от тра-
диционни български ястия и 
вина, обединени в национално 
меню. Освен въвеждането на 
Национално меню, в проекта 
е заложено и създаването на 
подменюта с характерни храни 
и напитки, за деветте туристи-
чески района на България.

Про нюз Добрич

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Честит 90-годишен юбилей 

НА ПЕТЪР СИВРИЙСКИ  
(ДЯДО ПЕНЬО)  

от с.Горичане
От все сърце те поздравяваме с 
90-годишнината!Такава годишнина е 
много важно и значимо събитие, за-
щото не на всеки е отредено да по-
срещне тази почтена възраст.
Пожелаваме ти, здравето ти да не 
се проваля никога, жизнеността и оп-
тимизмът да не пресъхват нито за 
миг. Пожелаваме ти да си доволен от 
грижата и вниманието на близките.
Нека всеки ден ти носи радост и положителни емоции, 
защото това е ключът към дълголетието!

Евгения Димитрова  
и Елена Иванова

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА 
ВСИЧКИ ПООТРАСНАЛИ МАЛЧУГАНИ

Общински детски комплекс – Шабла обявява акция по 
набиране на части от конструктор „Лего“

Ако Вашето дете е на въз-
раст, в която интересите му 
вече са надраснали любимите 
конструктори, нямате на кого 
да ги предадете и те стоят неиз-
ползваеми у дома, ние, кръжоч-
ниците от ОДК ви даваме една 
добра алтернатива: може да 
донесете излишните части при 
нас и ние ще намерим приложе-
нието им в организирането на 
регулярни лего-работилници 
в Комплекса. Не е необходи-
мо да сте запазили кутията и 
инструкциите за изработване 
на определената фигура, как-

то и да имате всички части от 
изделието (въпреки че  - ако са 
налични – е добре да ги донесе-
те). Идеята ни е чрез събраните 
строители да стимулираме едно 
следващо поколение малки 
конструктори да се справят с 
творчество и изобретателност 
с предизвикателствата на ми-
ни-строителството.

При желание – носете Ваше-
то старо Лего в ОДК – Шабла, 
ул. „Комсомолска“ 12

Забележка: Ще приемаме 
само конструктори на тази 
марка.
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РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП: Йордан Енев , Йорданка Радушева

СЪТРУДНИЦИ: Мария Недялова, Галя Анастасова, Георги Стефанов, Дияна Димитрова, 
Николинка Георгиева, Мария Дончева, Невена Огнева, Деян Димитров, Галя Камберова, 
Христина Радева-Стоицева

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА: Марин Цанов
ПЕЧАТ: Печатница “Влади” – В. Влаев, Каварна

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА  
ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА: 

Храм“Свети Георги 
Победоносец“

с.Тюленово

Банка ДСК - клон Шабла
Разплащателна 

сметка-02-24564008
IBAN- 

BG74STSA93000024564008

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон:0878 263 071

НОВО РАЗПИСАНИЕ НА „ЮНИОН ИВКОНИ“ И „ЕТАП ГРУП“:
София – Шабла – тръгване в 10:30 ч., пристигане в Шабла 
-  19:05 ч.
София – Шабла - тръгване в 21:30 ч., пристигане в Шабла - 
05:40 ч.
Шабла – София – тръгване в 9:00 ч., пристигане в София - 
18:45 ч.
Шабла – София – тръгване в 20:30 ч., пристигане в София 
-  05:30 ч.

Работно време на офиса в Шабла в сградата на хостел 
„Шабла“ (откъдето тръгват и пристигат автобусите) 

- 7:00 – 13:00 ч.

Телефон за връзка: 0879/356-055

СПРАВОЧНИК
Единен телефон за спешни повиквания: .........................................  112

Телефонни повреди VIVACOM: .......................................  0800100; 123

Водоснабдяване и канализация: .......................................  0884 826 499

Електроснабдяване повреди: .................................................  070016161

Банка ДСК: ...............................................................................  05743 42 91

Данъчна служба: .....................................................................  05743 40 45

Дирекция „Бюро по труда“, ТП  Шабла: ...........................  05743 40 08

Общинска служба „Земеделие и гори“: ............................   05743 44 57

Общинска служба „Социално подпомагане: ...................  05743 40 81

Център за социална рехабилитация и интеграция: ......  05743 42 14

Домашен социален патронаж: ............................................  05743 42 81

Център за обществена подкрепа: ....................................  0882 11 62 99

Пощенска станция: ................................................................  05743 42 33

Автогара Шабла: ...................................................................... 05743 43 35

„Елпром-ЕМЗ” ООД – Шабла: ............................................  05743 45 68

РПК „Прогрес”: .......................................................................  05743 43 06

Топливо: ....................................................................................  05743 44 35

Храм „Св. Харалампий: ........................................................  05743 42 45

СУ „Асен Златаров: ...........................................  05743 4231; 05743 4305

НЧ „Зора 1894“- Шабла: ........................................................  05743 40 28

Зелен образователен център:...............................................  05743 42 00

Метеорологична станция: ....................................................  05743 41 80

Кабелна телевизия „Кария“, офис Шабла : .......................  05743 50 44

Военно поделение : .................................................................  05743 50 98

ПД „Нефт и газ“: .....................................................................  05743 43 65

БЪЛГАРИ И РУМЪНЦИ МЕРИХА СИЛИ 
В БРИДЖ ТУРНИРА „ТЮЛЕНОВО 2020“

Първият международен 
бридж турнир “Тюленово 2020“ 
се проведе през почивните дни 
в курортното селище. Участ-
ваха 20 двойки и 10 отбора от 
България и Румъния. Състе-
занията преминаха на много 
високо ниво и се получи съвпа-

дение – шампионите от двой-
ковия и от отборния турнир 
на завършилия преди по малко 
от месец 35-и Международен 
бридж фестивал ”Добрич 2020“ 
дублираха успехите си и отново 
заеха първите места.

В двойковия турнир Ста-
нислав Недков /Добрич/ и Ра-
дослав Радев /Варна/ станаха 
безапелационни победители, 
следвани от Юри Перец и Ди-
митър Пенев /Варна/ и от Ра-

дослав Радев и Пейчо Чолаков 
/Бургас/.

В отборния турнир румън-
ската формация “Жуниърс”, 
предвождана от изпълнител-
ния директор на бридж фе-
дерацията на северната ни 
съседка Мариус Джорджеску, 

след много оспорвани срещи, 
успя да грабне шампионската 
титла, разгромявайки в по-
следния мач друг румънски 
отбор – “Бибану”, с капитан 
световноизвестния Виорел 
Мическу, като го изпрати на 
трето място. На второто място 
се класира отборът от Варна 
в състав Милко Славов, Иван 
Александров, Юри Перец и 
Димитър Пенев.

Про нюз Добрич

Победителите.

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ ИЗПЪЛНЯВАНИ
ОТ И ДО АВТОГАРА ШАБЛА, КЪМ 20 ОКТОМВРИ 2020 Г.

Шабла – Варна - 9:00 часа (межд. спирки – Горун; П.Чунчево; Х. 
Димитър; Каварна; Балчик, ежедневно)
Шабла – Варна - 12:20 часа (межд. спирки – Горун; П. Чунчево; Х. 
Димитър; Каварна; Балчик, без събота и неделя)
Шабла – Варна - 16:15 часа (межд. спирки – Горун; П.Чунчево; Х. 
Димитър; Каварна; Балчик, ежедневно)
Шабла – Варна – 17:00 часа (межд. спирки – Горун; П.Чунчево; Х. 
Димитър; Каварна; Балчик, ежедневно)
Варна – Шабла - 8:50 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; 
Х. Димитър; П. Чунчево; Горун, без събота и неделя)
Варна – Шабла - 12:30 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; Х. 
Димитър; П.Чунчево; Горун, ежедневно) 
Варна – Шабла – 15:00 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; 
Х. Димитър; П.Чунчево; Горун, ежедневно) 
Варна – Шабла - 18:40 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; Х. 
Димитър; П.Чунчево; Горун, ежедневно)  

Автогара Шабла, препоръчва преди да предприемете пътуване 
да потърсите информация за наличието на превози на телефон: 
05743/ 4335 всеки делничен ден от 07.00 ч. до 10.00 ч. преди обяд и  

след обяд от 12:10 ч. до 17:10 ч.

НА 26 ОКТОМВРИ ЗАПОЧВА 
ПРИЕМЪТ ЗА 2021 ГОДИНА ПО 
ПЧЕЛАРСКАТА ПРОГРАМА

ДФ „Земеделие“ изпла-
ти близо 5 милиона лева по 
Националната програма по 
пчеларство за прием 2020 го-
дина, съобщават от земедел-
ското ведомство. Средствата 
са преведени на 1 642 стопани. 
Периодът, в който пчеларите 
можеха да подават заявления 
за плащане, беше от 14 юли до 
31 август. След извършване на 
административни проверки и 
проверки на място подпомага-
не получиха всички кандидати 
с подадени заявления за пла-
щане, които отговарят на кри-
териите за финансиране.

Най-голям интерес има по 
мерки А и Д. По мярка А, за за-
купуването на техническо обо-
рудване при първичен добив и 
обработка на пчелни продукти, 
са подадени 981 заявления за 

2 185 161 милиона лева., като 
усвоеният бюджет е 89 %.   По 
мярка Д, която е за закупуване 
на пчелни кошери, отводки и 
пчелни майки, подадените за-
явления са 924 за 2 100 875 ми-
лиона лева, а усвоеният бюджет 
е 78 %.

На 26 октомври ДФ „Земеде-
лие” започва приема за 2021 го-
дина по Националната програ-
ма по пчеларство (НПП), която 
действа в периода 2020-2022 г. 
За 2021 г. финансовият ресурс е 
6 400 202 лева.

Кандидатите могат да из-
теглят образец на заявлението 
за подпомагане от интернет 
страницата на ДФЗ-РА. Там е 
публикувана и информация за 
условията за финансиране по 
мерките от НПП 2020-2022 г.

МЗХГ

СТОПАНИТЕ ПОЛУЧАВАТ  
4,7 МЛН. ЛЕВА КОМПЕНСАЦИИ 
ЗА ПРОПАДНАЛИ ПЛОЩИ

Управителният съвет на 
Държавен фонд „Земеделие“ 
утвърди финансов ресурс в 
размер на 4,7 млн. лева по Схе-
мата за държавна помощ за 
компенсиране на загубите на 
земеделски стопани в резул-
тат на природни бедствия или 
неблагоприятни климатични 
условия, настъпили през 2020 г.

На подпомагане подлежат 
земеделските стопани, които 
притежават констативни про-
токоли за 100 % унищожени 
площи със земеделски култури, 
в следствие на суша, измръз-
ване, слана, градушка и други 
климатични събития. Близо 
600 са издадените констативни 
протоколи за установяване на 
напълно пропаднали площи, 
като засегнати са над 14 хил. ха.

С държавната помощ ще се 
компенсират до 80% от про-
изводителните разходи за 
отглеждане фуражни и тех-
нически култури, плодове, зе-
ленчуци и етерично-маслени 
култури през изминалата сто-
панска година. Обезщетението 
за зърнено-житни и зърне-
но-бобови култури е до 20%. 
Стопаните, чиито площи са 
напълно пропаднали, но не са 
били застраховани, ще полу-
чат 50% от допустимия размер 
на подпомагане за съответната 
култура.

Предстои Министерство на 
земеделието, храните и горите 
съвместно с Държавен фонд „Зе-
меделие“ да изготвят указания за 
предоставяне на помощта.

МЗХГ

ОБСЪДЕНИ БЯХА ПРОМЕНИ В БЮДЖЕТА 
НА ОБЩИНАТА ЗА 2020 ГОДИНА

На 14 октомври 2020 година се проведе 
публично обсъждане на промени в бюдже-
та на община Шабла за 2020 година.

Пред присъстващите в пленарната зала, 
Росен Василев – началник отдел „Бюджет и 
финанси“ каза, че това е „първата и надя-
вам се последната актуализация на бюдже-
та за тази година“.

Промените, които се правят са в две 
насоки: в капиталовата програма и наме-
рение за поемане на дългово финансира-
не.

Към капиталовата програма са вклю-
чени рехабилитация на ул.“Оборище“ в 
Шабла за 39 хил.лв., доставка на 10 бр. 
пелетни камини за нуждите на ОУ „Св.
Кл.Охридски“ село Дуранкулак за 22 хил.
лв. и доставката на 1 бр. многофункцио-
нална машина за почистване на терито-
риите за обществено ползване в границите 
на община Шабла за 36 хил.лв.

Като нови обекти, които ще бъдат фи-
нансирани от Европейския съюз са из-
граждането на Морски клуб в рибарско 
селище Кария.

Отпада намерението на общината за 
поемане на дълг в размер на 600 хил.лв. по 
програма ФЛАГ за реализирането на про-
ект, отнасящ се до туристическия продукт 
„Хаманджия“ – остава за 2021 година.

Няма да бъде закупен и 1 бр.автобус, 
тъй като общината получи от Министер-
ството на образованието в началото на го-
дината.

Намерението за поемане на дългово 
финансиране представлява поемането на 
дългосрочен безлихвен заем от Централ-
ния бюджет в размер на 480 хил.лв.

То трябва да се входира в Министер-
ството на финансите през месец ноем-
ври.

Изгрев


