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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Не бива да позволяваме нашите страхове да ни попречат в преследването на нашите надежди.“ 
Джон Ф. Кенеди

МИСЪЛ НА БРОЯ

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧЕН ПРОЕКТ „ДУРАНКУЛАК – 
БОГАТА ИСТОРИЯ И СВЕТЛО БЪДЕЩЕ”

На 27 ноември 2020 година, 
успешно приключи изпълне-
нието на  Проект «Дуранкулак 
- с богата история и светло 
бъдеще» в инициативата «Ти 
и Лидл за по-добър живот». 
През изминалите 12 месеца се 
реновираха музейните колек-
ции и картинната галерия. А от 
над 50 години не беше правен 
никакъв ремонт на Музейните  
сбирки  „Бунтът 1900” ,  „Архе-
ология” , както и на  картинна-
та галерия.

Настоящият проект се 
осъществи благодарение на 
най-голямата социално от-

говорна инициатива на Лидл 
България  - „Ти и Lidl за по-до-
бър живот“, в партньорство 
с Фондация „Работилница за 
граждански инициативи“ и 
Български дарителски форум.

Проектът е на стойност 4000 
лв. Дейностите по него са:

1. Реновиране на музейната 
сбирка и картинната галерия.

- Поставяне на РVC дограма;
- Подмяна осветителни тела;
- Боядисване на стени
2. Популяризиране- изра-

ботване на рекламна брошура.
3. Публичност на проекта.
Всичко започна на 08.11.2019 

година, когато НЧ „Дружба 
1898” подписа договор за без-
възмездно целево финансиране 
на проект  „Дуранкулак – бо-
гата история и светло бъдеще”,  
финансиран по програма „ Ти и 
Лидл за по-добър живот”. 

Общинският вестник „Из-
грев“ е мястото да благодарим 
на екипа и доброволците на 
читалището, които работиха 
цяла година за реализирането 
на проекта.   

Благодарим на кмета на  Ду-
ранкулак, Веселин Йорданов. 
Без негова помощ ние не бихме 
се справили…

Благодарим на кмета на об-
щина Шабла, Мариян Жечев 
за оказаното ни финансово съ-
действие за осъществяване  на 
проекта. 

Така в нашето читалище и 
в нашия Дуранкулак, ние из-
пратихме трудната 2020 година 
и посрещнахме Новата 2021 с 
нови надежди и удовлетворе-
нието, че запазихме истори-
ческите артефакти за идните 
поколения. 

Николинка Георгиева, 
читалищен секретар  
на НЧ „Дружба 1898“  

с. Дуранкулак

ПОСЛЕДНО ЗА 2020 ГОДИНА 
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

На 22 декември 2020 г. се 
проведе редовно заседание 
на Общински съвет Шабла, 
последно за тази година.

На него присъстваха 7 
от 11 общински съветници. 
Дневният ред включваше 
приемане план-сметка на 
разходите за дейност „Чисто-
та“ за 2021 година, учредява-
не на безвъзмездно право на 
ползване  за осъществяване 
на тренировъчна и състеза-
телна дейност  на Спортен 
клуб „Кария“ и обявяване на 
публичен търг за наемане на 
част от сграда за търговия на 
Градски пазар – Шабла.           

Първата докладна запис-
ка, разгледана и обсъдена от 
съветниците, е по предложе-
ната план-сметка, свързана с 
разходите за дейност „Чисто-
та“през 2021 година.

Кметът на общината, 
Мариян Жечев, обясни, че 
размера на такса „битови 
отпадъци“ за 2021 година 
се запазва. Запазва се рит-
мичността в извозване на 
отпадъците както през тази 
година. Заложено е закупу-
ване на контейнери за 22 
хил.лв с цел разширяване 
системата за разделно съби-
ране на зелените отпадъци, 
които подлежат на компо-
стиране. Мотивите са, че 
това е по-правилният начин 
и по-евтиният вариант, тъй 
като те се депонират в стан-
цията за преработка в Бал-
чик и за тях не се дължат от-
числения по чл.64 от Закона 
за управление на отпадъци-
те. Прави впечатление  раз-
мера на предвидените сред-
ства в списъка за капиталови 
разходи, свързани със закри-
ването на съществуващото 

общинско депо – те поетап-
но ще намаляват през след-
ващите две години. За 2021 
година заложените разходни 
кредити в него са 201 635 лв. 
От тях 109 611 лв. са преведе-
ни по сметката на Общината 
през 2020 г. от Предприятие-
то за управление на дейност-
ите по опазване на околната 
среда /ПУДООС/ за обект: 
„Закриване и рекултивация 
на съществуващо общинско 
депо за битови отпадъци, об-
щина Шабла, област Добрич“. 
Съгласно сключения договор 
с изпълнителя на обекта тези 
средства следва да му бъдат 
изплатени след приключване 
на биологичната рекултива-
ция и въвеждането в екс-
плоатация на обекта, което 
ще стане през 2022 година. 
За останалите 92 024 лв. Об-
щината е подала искане за 
възстановяване на внесени 
отчисления по реда на чл. 64 
от Закона за управление на 
отпадъците до Регионалната 
инспекция по околната среда 
и водите /РИОСВ/ гр. Варна, 
като се очаква средствата да 
бъдат преведени до края на 
тази година, а разходвани 
през следващите две години. 

В края на тази година при 
приемането на държавния 
бюджет е факт Програма за 
управление на отпадъците, 
както и промяна в Закона за 
управление на отпадъците. 
Няма я все още методиката, 
свързана с възстановяване 
или задържане по бюджетите 
на общините на отчисления-
та по чл.60 и чл.64 от Закона 
за управление на отпадъ-
ците, мерките, които ще се 
заложат допълнително и за 
какво ще се използват сред-

ствата. Възможно е те да по-
криват и нови разходи в тази 
план-сметка.

Общинският съветник 
Стоян Стоянов счита, че „от 
разходите за почистване е 
добре да се отдели разхода за 
дивото къмпингуване, за да 
се разбере колко ни струва 
почистването на тези терени“. 
Стоянов подчерта: „Това са 
хора, които генерират разход, 
а не постъпват приходи!“

Кметът поясни, че „заед-
но със задължението, което 
имаме, свързано със систе-
мата за събиране и извоз-
ване на отпадъците, имаме 
ангажимента да поддържаме 
и обществените територии. 
Отправя се упрек, че харчим 
извънредно пари за отпа-
дъци, които не се генерират 
от нас. Не може отделно да 
извозваме тези отпадъци, 
защото тогава разходът ще 
бъде по-голям. Изчисляване-
то на обема отпадъци, които 
събираме в месеците юни, 
юли и август е около 500 т. 
годишно. Приблизително 580 
хил. лв. е разходът, които ге-
нерираме ежегодно за около 
2  500 тона отпадъци. Един 
тон струва 200 лв. Решение-
то на проблема е собствени-
кът, който ползва този терен, 
да сключи договор с фирма 
за почистване, но Наредба-
та още не е обнародвана. Тя 
ще влезе в сила една година 
след нейното обнародване. 
Тъй че следващата година ще 
бъде по същия начин. Общо 
около 100 хил. лв. ни струва 
разхода за селата Тюленово, 
Крапец, Езерец.“

След изчерпателното об-
съждане на тази доклад-
на записка беше одобрена 

план-сметката за осъществя-
ване на дейностите по под-
държане чистотата на общи-
на Шабла за 2021 година.

Съветниците решиха да 
учредят на Спортен клуб 
„Кария“ безвъзмездно право 
на ползване помещения, част 
от Спортен комплекс Шабла 
за осъществяване трениро-
въчна и състезателна дей-
ност, чийто срок е 3 години и 
е по определен график.

На заседанието се взе 
решение за допълнение на 
Програмата за управление 
и разпореждане с имоти об-
щинска собственост, приета 
2020 година - раздел III, точ-
ка 5 „Имоти, които ще бъдат 
отдадени под наем”, част от 
ПИ 83017.502.2280.1.7; площ 
20 кв.м; предназначение – за 
търговия. Общинските съвет-
ници решиха да се обяви пуб-
личен търг за отдаване под 
наем на помещение за тър-
говия, разположено в сграда 
Градски пазар – Шабла, със 
срок от 3 /три/ години, част от 
ПИ 83017.502.2280.1 с площ 
20 кв.м. 

В края на заседанието, 
председателят на Общинския 
съвет, д-р Йорданка Стоева, 
поднесе на всички общински 
съветници от свое име и от 
името на кмета на общината, 
Мариян Жечев, скромни по-
даръци. Тя им  пожела: „Ве-
сели коледни и новогодишни 
празници и дано новата 2021 
година да бъде по-различна 
от 2020. Първо – да не се бо-
рим с болести, второ – ико-
номически да издържим и да 
вървим напред, да преодоля-
ваме трудностите, които ни 
предстоят!“

Изгрев

СЪОБЩЕНИЕ
Към 4 януари 2021 г., общият брой на диагностицираните лица 

с COVID-19 на територията на община Шабла е 18 (осемнадесет). 
Четирима от тях се намират в болнично заведение, а другите че-
тиринадесет са на домашно лечение. Под карантина са поставени 
15 лица.

Актуална информация относно ситуацията с COVID-19 
можете да намерите в официалния уебсайт на община Шабла, в 
секция „Коронавирус“, подраздел „Важна информация“.

СЪОБЩЕНИЕ

ТРАДИЦИОННОТО РИТУАЛНО ХВЪРЛЯНЕ 
НА КРЪСТА ЗА ЙОРДАНОВДЕН ЩЕ СЕ 

ПРОВЕДЕ УТРЕ,  6 ЯНУАРИ:

- на плажа на к-г „Космос“ в Дуранкулак 
от 10:00 ч.

- на Централния плаж на Шабла от 10:30 
ч.

- на лодкостоянката в Крапец от 11:00 ч.
Ръководството на община Шабла призовава 

гражданите към спазване на всички 
противоепидимични мерки, свързани с 

разпространението на COVID-19!

Така изглежда сега реновираната музейна сбирка в НЧ „Дружба 
1898“ в Дуранкулак.

ВАЖНО!
ОТ 1 ЯНУАРИ 2021 Г., 

гражданите, ползващи автобусните линии, 
изпълнявани от и до автогара Шабла, ще могат 

да закупуват билети само в автобусите!

ГЕРБ  ШАБЛА ОТНОВО 
ДАРИ  ЗА КОЛЕДА

В навечерието на най- 
светлия християнски празник 
в годината – Рождество 
Христово, структурата на ГЕРБ 
в Шабла осигури хранителни 
продукти за Коледната трапеза 
на три семейства в затруднено 
социално положение в 

общината. Дарението е 
направено с лични средства на 
общинските съветници от ПП 
ГЕРБ Шабла, които пожелават 
здраве и успешна нова година 
на своите съграждани.

Нека доброто да съпътства 
живота ни винаги!

СЪОБЩЕНИЕ
Община Шабла приема заявления на желаещи от 

общината да бъдат потребители на услугата

„Обществена трапезария“.
Трапезарията ще започне предоставянето на храна от  

4 януари 2021 г. Храната се предоставя безплатно и включва 
супа, основно ястие и хляб.

Заявленията се приемат в стая 106 на общинска 
администрация. 

В населените места на общината могат да се подават 
чрез кметските наместници.
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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

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

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти,  

фрезоване  и цялостна обработка на парцели.

Телефон за контакт: 0884/52-50-80

ДАВАМ ПОД НАЕМ  
ТРАМБОВЪЧНА МАШИНА,

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

Телефон за контакти: 0882299020

КУПУВАМ
КЪЩА ИЛИ АПАРТАМЕНТ В ШАБЛА

Тел за контакт:0885/11-70-51

КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ПРОДАВАМ 
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН АПАРТАМЕНТ

до градска болница – Добрич с площ 65 кв.м.  
Необходим ремонт. Цена 53 000 лв.

Телефон: 0895 068 185

ПРОДАВАМ
Три печки „Прити“, в отлично състояние.
Телефон за връзка: 0884/34-76-28

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон:0878 263 071

ПРОДАВАМ
ДВА ДЕКАРА ПРАЗНО МЯСТО В ЛОЗОВИЯ МАСИВ 
на гр. Шабла – пътя за с. Горичане. Също така лозе 

в с. Горичане и 7 декара дворно място в селото.
Телефон за връзка - 0882/59-20-60

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, 0879 443 340

КУПУВАМ 
лозя в района на Шабла – Горичане.

За контакти: 0888 844 269, 0887 532 719

ТЪРСЯ
ДА НАЕМА ЖИЛИЩЕ, ДЪЛГОСРОЧНО. 

По възможност срещу поддръжка  
или минимален наем.

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

ПРОДАВАМ
МЕТАЛНИ ПАРАПЕТИ ЗА ОГРАДА.

Телефон: 0888 849 226

  СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА 
ДЛЪЖНОСТТА „РАБОТНИК БИБЛИОТЕКА“ 

В ЧИТАЛИЩНА БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ 
„ЗОРА1894” – ГР.ШАБЛА                                                                                                             

ОБЯВЛЕНИЕ
 Читалищното настоятелство на НЧ „Зора1894” – гр.Шабла 
обявява свободно работно място за длъжността „Работник 
библиотека”.
Обявява подбор по документи и събеседване за длъжността 
„Работник в библиотека“.
Изисквания към кандидатите: 
• Образование –  висше или средно; 
• Организационни умения;                                                                    
    • Отговорност при изпълнение на поставените задачи;                                                                     
• Възможност за администриране на няколко задачи 
едновременно;                     • Находчивост и гъвкавост; 
способност за работа както самостоятелно, така и като част от 
екип;                                                                       
  • Отлични писмени и устни комуникационни умения;                              
  • Физически и психически здрав 
• Компютърна грамотност; 
• Владеенето на чужд език е предимство;                                                 
 • Трудов стаж – минимум 5 години;
Обобщено описание на работата, която извършва 
изпълнителят на длъжността: 
Работа с деца до 14г. в Детски отдел. Осъществява контакт 
с  училищата на територията на община Шабла. Организира 
и съдейства при планиране и провеждане на срещи и 
презентации.
Организира посещенията в Детски отдел.  Участва в 
разработването и изпълнението на проекти. Участва активно в 
инициативите на библиотеката. 
Необходими документи:
• Автобиография (CV)                                                                            
• Молба / в свободен текст/ с описание на трудовия стаж и 

мотиви за кандидатстване за длъжността;                                                                        
• Копие от документ за завършено образование.
• Копие от други документи, доказващи допълнителни 

компетентности, които по преценка на кандидата имат 
отношение към характера на работата.

Място на работа:
• Детски отдел на Читалищна библиотека при НЧ”Зора1894” 

– гр.Шабла
Начин на провеждане на подбора:
• По документи и събеседване: разглеждане на заявленията 

и приложените документи от комисия, назначена със 
заповед на Председателя на НЧ ”Зора1894” и провеждане 
на събеседване с кандидатите.

Място за подаване на документи:
• НЧ ”Зора 1894” – гр.Шабла, при Читалищния секретар
Срок за подаване на документите:
• Всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 14.00 ч. до
17.00 ч. от 04.01.2021 г.  до 29.01.2021 г.

Телефон за справки и допълнителна информация: 
0877 813368 – секретар или 05743 40 28

Датата и часът на събеседването с кандидатите ще бъде 
обявен допълнително.

 
Документите на кандидатите ще бъдат разгледани при пълна 

конфиденциалност и попадат под специален режим на защита 
по смисъла на Закона за защита на личните данни.

НОВ РЕД ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА 
РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В брой 101 от 27 ноември 
2020 г. на Държавен вестник е 
обнародвана Наредба за изме-
нение и допълнение на Наред-
ба № 13 от 2016 г. за мерките за 
опазването на пчелите и пчел-
ните семейства от отравяне 
и начините за провеждане на 
растителнозащитни, дезинфек-
ционни и дезинсекционни дей-
ности. С нея се регламентира 
нов начин за уведомяване на 
пчеларите за предстоящи тре-
тирания с препарати за расти-
телна защита на земеделските 
култури, чрез нарочно създа-
дената Електронна платформа 
за оповестяване на растително-
защитните, дезинфекционните 
и дезинсекционните дейности 
(ЕПОРД), поддържана от Бъл-
гарската агенция по безопас-
ност на храните (БАБХ). 

В тази връзка всички пчела-
ри и земеделски стопани, обра-
ботващи площи със земеделски 
култури, трябва да направят 
регистрация в електронната 
платформа до 31 януари 2021 г.

До 28 февруари 2021 г., в 
случай на третиране на земе-
делски площи, уведомяването 
ще се извършва по досегашния 
ред и чрез ЕПОРД. От 1 март 
2021 г. уведомяването ще се 
осъществява само чрез ЕПОРД.

Kъм момента на регистра-
ция пчеларите следва да имат 
само валидна електронна поща.

Електронната платформа за 
оповестяване на растителноза-
щитните, дезинфекционните 
и дезинсекционните дейности 
(ЕПОРД) се създава и поддър-
жа от Българската агенция по 
безопасност на храните. Достъ-
път до ЕПОРД е след извърше-
на регистрация на потребителя 
с валиден адрес за електронна 
поща. Регистрацията и достъ-
път до ЕПОРД са безплатни за 
нейните потребители.

Електронната платформа 
съдържа географска инфор-
мация за актуалните граници 
на слой „Физически блокове“ 
от Системата за идентифика-
ция на земеделските парцели 

(СИЗП), планираните и извър-
шените растителнозащитни, 
дезинфекционни и дезинсек-
ционни дейности и въведени 
местоположения на живот-
новъдните обекти (пчелини). 
Лицата, които извършват/
възлагат растителнозащитни, 
дезинфекционни и дезинсек-
ционни дейности с наземна и 
авиационна техника, и собстве-
ниците на животновъдни обек-
ти (пчелини), регистрирани 
съгласно Закона за ветеринар-
номедицинската дейност, се 
регистрират самостоятелно в 
ЕПОРД чрез валиден адрес за 
електронна поща и персонален 
код.

Регистрираните в ЕПОРД 
собственици на животновъдни 
обекти (пчелини), включител-
но практикуващите подвижно 
пчеларство, следва да въведат 
в платформата информация 
за местонахождението на все-
ки пчелин и да я актуализират 
своевременно.

Лицата, които извършват/ 

възлагат растителнозащитни, 
дезинфекционни и дезинсек-
ционни дейности с наземна и 
авиационна техника, в срок не 
по-малко от 3 дни и не повече 
от 15 дни преди датата на тре-
тирането са длъжни да въведат 
информация за дейностите в 
ЕПОРД, която включва:

1. обозначаване на блок/
блокове от слой „Физически 
блокове“ на СИЗП, в които са 
планирани дейностите, съот-
ветната площ в декари и вида 
на земеделската култура;

2. дата и час (от – до) на из-
вършване на дейностите;

3. продукт/препарат – тър-
говско наименование, доза на 
декар.

Оповестяването се извърш-
ва автоматично от ЕПОРД, като 
на всеки регистриран собстве-
ник на пчелин, чиито пчелини 
попадат в 3-километрова зона 
около блок с планирана дей-
ност, се изпраща електронно 
писмо и/или SMS с горепосоче-
ните данни.

СРОКЪТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛАДЕНЦИ 
Е УДЪЛЖЕН 

ДО 28 НОЕМВРИ 2022 ГОДИНА
Юридическите лица и гражданите, собственици на 
водовземни съоръжения за подземни води, до 28 ноември 
2022 г. могат да регистрират водовземните съоръжения, в 
съответната Басейнова дирекция за управление на водите, 
съгласно изискванията на § 41 на Преходните и заключителните 
разпоредби (ПЗР) на Ззакона за изменение и допълнение (ЗИД) 
на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) – изм. ДВ, бр. 
102 от 01.12.2020 г.

На регистрация подлежат съществуващи водовземни 
съоръжения, в това число кладенци, сондажи, герани, 
каптирани извори, дренажи и др., както следва: 

•	 Съоръжения за собствени потребности, използвани от 
гражданите в бита (чл. 43, ал. 2 от Закона за водите), които 
до 27.11.2018 г. не са вписани в регистрите, съгласно 
изискванията на Закона за водите;

•	 Съоръжения за стопански цели, използвани от фирмите, 
изградени до 23 декември 2016 г. които не са вписани в 
регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.

Заявленията за регистрация на водовземните съоръжения, 
съгласно изискванията на § 41 на ПЗР на ЗИД на ЗООС, 
се подават/ изпращат в Басейнова дирекция „Черноморски 
район“ (БДЧР) – гр. Варна, ул. „Александър Дякович“ 
№ 33, по удобен за заявителя начин - чрез лицензиран 
пощенски оператор, в това число куриерска фирма, по 
електронен обмен или лично, на Гишето за административно 
обслужване.

Последните изменения в ЗООС дават възможност на 
заявителите на кладенци за собствени потребности да 
подават своите заявления и чрез съответния кмет на 
община, кмет на район, кмет на кметство или кметския 
наместник, по местонахождението на кладенеца. Кметовете 
и кметските наместници издават входящ номер за всяко 
постъпило заявление и на всеки 14 дни предават на БДЧР 
постъпилите в този период заявления.
Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени 
потребности не се заплаща.

Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в 
този срок не могат да бъдат ползвани. При установяване 
на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води 
след 28.11.2022 г., същите ще се ликвидират за сметка на 
собственика им, който носи и наказателна отговорност.
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Библиотекарят Мариян Борисов описва получените книги в ка-
талог.

ПОЕТИЧЕН КЪТ 

ЗА ЛЕКАТА ДУША
После той се ражда
мокри пелените
кучето го ближе баят му жените
 
пу че грозно бебе
да не урочаса
после го отбият мляко му заквасят
 
после вече ходи
пада и събаря
и расте с минути между два шамара
 
после той се учи
всичко е нормално
нито много глупав нито гениален
 
после е остриган
и в каква там рота
майка му се тръшка а баща му горд е
 
после със жените
нищо интересно
нито много трудно нито много лесно
 
после тя е трудна
после те се женят
после то се ражда пелените сменят
 
после той се хваща
в мините ли де ли
блъска нощни смени някой лев печели
 
после вдига къща
цяло село цъка
с баня с тоалетна и балкона стъклен
 
после както става
в някой виц банален
тя с един от смяната май началник-смяна
 
после той разбира
но мълчи прощава
после ляга болен повече не става
 
дни лежи и мисли
как така се случва
някак много леко гладко като бучка
 
всичко се изсулва
няма даже драма
няма нищо после
нищо няма
няма

Георги Господинов,  
р. на 07. 01.1968 г.

НЧ «ИЗГРЕВ 1936“  
И КМЕТСТВО С.ТЮЛЕНОВО, 

поздравяват всички жители на селото 

С НАСТЪПВАНЕТО НА 
НОВАТА 2021 ГОДИНА!

Да бъде годината 
богата на положителни 

емоции, усмивки и 
сбъднати мечти. 

Нека всеки да получи 
това, което си пожелае 
и да прави хората около 

себе си щастливи!

Кирил Йотов: „ДЕЦАТА СА ЩАСТЛИВИ, 
КОГАТО СЕ ЗАБАВЛЯВАТ, А ГО ПРАВЯТ 
НАЙ-ДОБРЕ, КОГАТО СА ЗАЕДНО.“

В последния си за 2020 г. брой, „Изгрев“ ви уведоми за Запо-
вед РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването 
на Р.България. В нея се удължава срока на въведените временни 
противоепидемични мерки на  територията на Република Бъл-
гария  до 31.01.2021 г. В подточка „1а“ от Заповедта се казва: 
„От 4.01.2021 г. се допуска изключение от забраната  по отно-
шение на присъствените учебни занятия за учениците от пър-
ви до четвърти клас и индивидуалните   присъствени посеще-
ния в центровете за подкрепа за личностно развитие.“. Точка 
5. Пък гласи:„От 4.01.2021 г. се допуска изключение от забрана-
та по отношение на занятия за деца  до четвърти клас, когато 
са организирани по начин, който не допуска смесване на деца 
от  различни групи на центъра.“. Частите от Заповед РД-01-
718/18.12.2020 г., които цитираме, дават зелена светлина на 
Общински детски комплекс (ОДК) Шабла да възобнови занятия 
в присъствена форма с най-малките участници в клубовете си. 
За повече по темата, потърсихме директора на ОДК Шабла, 
Кирил Йотов:

„Изгрев“ – Здравейте, г-н 
Йотов! Поводът за нашата 
среща е падналата забрана за 
вашата дейност с децата от 
начален етап на обучение до 
края на месеца, но вие сте от 
малкото културно-образова-
телни институции в Шабла, 
които не спряха работа, било 

то и дигитално. Ще споделите 
ли повече за вашата дейност 
по време на забраната за фи-
зически контакти между деца-

та и обучаващите ги?
Кирил Йотов – Липсата на 

възможност за пряк контакт 
между децата и техните учите-
ли неизменно затруднява в из-
вестна степен съвместната ни 
работа. Въпреки това децата от 
клубовете „Сръчко” и „Еко-арт 
ателие” успяха да вземат учас-

тие в конкурса за рисунка на 
Радио Варна „Снежко затрупа 
всичко навън”, с чийто радващ 
резултат запознахме читате-

лите ви в предходните броеве. 
Съжаляваме само, че поради 
въведените ограничения, част 
от творбите останаха недовър-
шени и не успяха да участват. 

Последната засега заповед 
позволява присъственото обу-
чение и се радваме, че можем да 
заработим с учениците до чет-
върти клас очи в очи – в среда, 
която позволява по-добро раз-
гръщане на техния творчески и 
емоционален потенциал. Когато 
децата работят непосредствено 
до своя учител, те по-лесно би-
ват напътствани и насърчавани, 
което от своя страна води до 
по-добри резултати.

„Изгрев“ – Кажете нещо 
повече за планираните от Вас 
мероприятия през месеца?

Кирил Йотов – Тъй като 
противоепидемичните мер-
ки се променят непрекъснато, 

това възпрепятства по-дълго-
срочните планове. Нереализи-
рането на дейности, по които 
е започнала няколкоседмична 
подготовка е нещо, с което вече 
се сблъсквахме в предходните 
месеци и то действа демотиви-
ращо на нас като преподавате-
ли, но още повече на възпита-
ниците ни, които имат нужда 
да усетят вкуса на успеха, да 
разберат за какво точно са били 
положените усилия. Затова на 
първо време ще правим всичко 
възможно поне част от малките 
местни таланти да продължат 
да се изявяват – в ежедневни 
регулярни занимания. Най-оп-
тимистичното развитие за 
следващите месеци е, съобраз-
но мерките – да реализираме 
максимален брой от идеите, с 
които започнахме учебната го-
дина. Надежда ни дава фактът, 
че имаме разнообразна и инте-
ресна учебна програма, която 
залага на въображението и сме-
лостта на децата. А ние знаем, 
че те ги носят в себе си.

„Изгрев“ – Вашите възпи-
таници вече отпразнуваха Ко-
леда и Нова година, зарадваха 
се на подаръците си, какво ис-
кате да им пожелаете?

Кирил Йотов – Пожелавам 
на всички деца и техните се-
мейства да вземат най-доброто 
от 2021 година. Да са упорити, 
всеотдайни и успехът да ги съ-
пътства във всяко начинание. 
Нека не забравяме, че децата са 
щастливи, когато се забавляват, 
а го правят най-добре, когато 
са заедно.

„Изгрев“ – Благодаря Ви за 
това интервю.

Кирил Йотов – Благодаря 
и аз. Успешна 2021 година и на 
вашата редакция.

Разговаря Йордан Енев

СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА КНИГИ  ОТ БИБЛИОТЕКАТА ПРИ 
ЧИТАЛИЩЕТО В  ДУРАНКУЛАК

През 2020 година библио-
теката при НЧ „Дружба 1898” 
в Дуранкулак кандидатства и 
спечели проект към Програма 
„Българските библиотеки - 
съвременни центрове за четене 
и информираност” на Минис-
терство на културата. С новите 
77 заглавия,  библиотеката ще 
зарадва своите малки и големи 
читатели.

Библиотеката при НЧ 
„Дружба 1898”  е част от мре-
жата на Фондация „Глобални 
библиотеки – България”. Ком-
пютрите, с  които разполагаме 
са за ползване от потребите-
лите и гостите на Дуранкулак, 

особено през летния период. 
Ползвателите на услугите на 
библиотеката са 130.

В дуранкулашкото читали-
ще  се намира богата библио-
тека, в която са налични 13 624 
тома литература. Читателите 
през  миналата 2020 година са 
92, а раздадената литература 
- 2387 тома. През годината са 
изготвени презентации и из-
ложби от културния календар. 
Активно се работи и с децата 
през лятото.

Немалко на брой са и дари-
телите на библиотеката: До-
бринка Христова, Яна Шопова, 
Джулия Иванова, Боряна Ге-

оргиева, Дилян Бенев, Теодора 
Янева. Библиотеката при чи-
талището работи с Регионал-
ната библиотека гр. Добрич 
и библиотеките от областта. 
Вече трета година получаваме 
книги  от „Сдружение за град-
ски читални“  гр. София 50. 
Благодарим! Нека продължи 
сътрудничеството ни с нашите 
потребители и доброволци и 
си пожелаем активно сътруд-
ничество с фондации, органи-

зации и институции..
На читателите на библиоте-

ката при читалището пожела-
ваме здраве през Новата 2021 
година!

Мечтайте и четете повече! 
Около Вас и в нашата библио-
тека има море от информация, 
което стана по-пълноводно с  
получените нови  издания!

Николинка Георгиева,  
секретар  

на НЧ „Дружба 1898”

За втори път на през 2020 г. – на 4 декември,   читателите на 
библиотеката при НЧ «Дружба 1898» с. Дуранкулак бяха зара-
двани с нови заглавия, благодарение на спечелен  проект към 
Програма «Българските библиотеки - съвременни центрове за 
четене и информираност» на Министерство на културата.
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ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА: Марин Цанов
ПЕЧАТ: Печатница “Влади” – В. Влаев, Каварна

СЪОБЩЕНИЕ
ВРЕМЕННО СЕ ПРЕУСТАНОВИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА СЛЕДНИТЕ МАРШРУТНИ ЛИНИИ:
Шабла – Варна, с начален час на тръгване от автогара 
Шабла -  16:15 часа 
Варна - Шабла, с начален час на тръгване от автогара 
Варна – 18:40 часа
Останалите автобусни линии, ще се изпълняват както 

установения до сега ред и час, при строго спазване на 
въведените противоепидемични мерки в страната ни.

В случай на още промени, ще бъдете уведомени 
своевременно от страниците на в. „Изгрев“.

ПРИПОМНЯМЕ ВИ РАЗПИСАНИЕТО НА 
АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ И 

ДО АВТОГАРА ШАБЛА:

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 – 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) 

Автогара Шабла

ВРЕМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА „ЮНИОН ИВКОНИ“  
И „ЕТАП ГРУП+“

Шабла - София – тръгване в 9:00 ч., пристигане в 
София – 18:45 ч.
София – Шабла – тръгване в 10:30 ч., пристигане 
в Шабла – 19:05 ч.

Временно беше преустановено изпълнението на 
автобусната линия Шабла – София с начален 

час на тръгване от Шабла 20:30 ч. и връщане от 
София в 21:30 ч.

Работно време на офиса в Шабла в сградата 
на хостел „Шабла“ (откъдето тръгват и където 

пристигат автобусите): 8:30 – 13:00 ч.

Телефон за връзка:0879/356-055

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА  
ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА: 

Храм“Свети Георги 
Победоносец“

с.Тюленово

Банка ДСК - клон Шабла
Разплащателна 

сметка-02-24564008
IBAN- 

BG74STSA93000024564008

БЛАГОДАРЯ ВИ, МОМЧЕТА!
На 29 декември 2020 година, 

поради силната буря ми се запа-
ли комина.

Аз съм една баба на 91 години 
и трудно бих се оправила сама в 
тази ситуация. В съседен имот 
работеше бригадата на Момчо 
Момчев. Строителите веднага ми 
се притекоха на помощ – потуши-
ха пожара, почистиха комина и 
вече отново мога да се отоплявам.

Мили момчета, желая на вас и 
вашите семейства много здраве 
през новата година! Благодаря 
ви още веднъж!

Цветана Петрова
Шабла

ПОКАНА
На вниманието на тези които обичат морето и за които то е 

място за забавление, спорт и приятно прекарване на свобод-
ното време, 

Морски Клуб Шабла 
НАБИРА ЧЛЕНОВЕ И ПРИЯТЕЛИ! 

Всички които имат желание да се научат да плават в морето, 
да управляват ветроходна яхта или сърф, тези които вече са се 
посветили на морето в своята работа или хоби, тези които ис-
кат да обогатят своите знания по морските въпроси, бихме ис-
кали да съберем в едно сплотено общество от съмишленици и 
ентусиасти от морска Шабла. Нека заедно  да прескочим плажа 
и заговорим със синята стихия на „Ти“! 

ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЕ СВЪРЖАТ С НАС МОГАТ ДА ГО 
НАПРАВЯТ НА ТЕЛ. 0888/65-47-54 - ДИМИТЪР НАНЕВ  
И 0877/95-98-43 - ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ИЛИ ФЕЙСБУК 

СТРАНИЦАТА НА КЛУБА - MARINE CLUB SHABLA  
/ МОРСКИ КЛУБ ШАБЛА

РОЛЯТА НА МАЙКАТА В 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛИЧНОСТТА
Продължава от бр. 48, 2020 г.

6.Ранна зрялост (“младеж-
ка възраст” – 20 – 25 години). 
Социалното качество, кое-
то трябва да се изгради през 
този период, “интимност”. 
Неуспеха в тази мисия води 
до “изолацията”. През този 
период човек трябва да из-
гради “интимни” отношения 
с друг човек както в социален, 
така и в сексуален план. До 
настъпването на този пери-
од сексуалните отношения са 
причинени от търсенето на 
собствената “идентичност”, 
и не са истински “интимни” 
отношения. “Интимността” е 
способността на човек да съ-
едини своята “идентичност” 
с “идентичността” на друг 
човек без страх, че ще загуби 
нещо от себе си. Следовател-
но интимността не може да 
бъде постигната без наличи-
ето на собствена устойчива 
идентичност. Ериксон смята, 
че девойките, които се омъж-
ват рано, правят това с цел да 
придобият собствена иден-
тичност за сметка на друг 
човек, но по този начин не е 
възможно да се изградят ис-
тински интимни отношения. 

Главното отклонение от нор-
малното психично развитие 
в този период е затварянето 
в себе си или избягването на 
междуличностни отношения. 
В резултат на тези отклонения 
човек не е в състояние да си 
изгражда нормални устойчи-
ви личностни отношения и 
започва да изпитва чувство 
за самота, социален вакуум и 
изолация.

7.Средна зряла възраст (25 
– 65 години). Социалните ка-
чества, бележещи дихотомия-
та на кризата от този период 
са “продуктивност” срещу 
“инертност, застой”. Всеки 
възрастен човек според Ерик-
сон или приема, или отхвърля 
от себе си отговорността за 
състоянието и запазването на 
обществото, в което живее. 
“Продуктивността” се описва 
от него като загриженост на 
човека за благополучието не 
само на своето поколение, но 
и за обществото, в което ще 
живее и работи това поколе-
ние.

8.Късна зряла възраст (след 
65 години). Задачата за този 
етап е постигането на “егоин-
теграция”, чийто провал пък 

води до появата на чувство за 
отчаяние.

Така обособени периоди-
те в живота на хората, мяс-
тото, което заема майката в 
тях, за новото поколение са 
от изключителна важност. До 
известна степен бъдещето на 
здравата личност зависи от 
майчиното възпитание и мно-
гопластовите знания, които тя 
ще предаде. Справянето или 
несправянето с тази тежка и 
отговорна задача обуславя 
формирането на положител-
ната или не аз-идентичност 
на нейното дете. Човек тряб-
ва да осъзнае, че е свободен 
и важността на тази свобода 
е отговорността, която носи 
за своите постъпки. Здравата 
личност, приема трудностите 
като нещо възможно за пре-
одоляване, поставя си цели и 
ги следва неотлъчно и винаги 
открива смисъл да продъл-
жи напред. Майките винаги 
трябва да са внимателни и 
да не допускат създаването 
на фрустрационни ситуации, 
които могат да се предизвикат 
от налагането на прекомерно 
много забрани или отдава-
нето на прекомерно голяма 

загриженост. Изключително 
важни са оценките, които ро-
дителите дават пред и на дете-
то. На тяхната база то разпоз-
нава нивото на очакванията 
на родителите към него. 

Според много психолози 
първата година от живота на 
детето, както и пубертета са 
най-трудните, но и най-ва-
жните моменти в живота на 
младия човек. В тези моменти 
той търси отговор на въпроса 
„Кой съм аз?”. В търсене на от-
говор се опитват много роли и 
се сменят много маски. Така 
детето ще мине по стъпките 
на своите родители в търсене 
на отговори на въпроси, за да 
стигне до момента, в който то 
самото ще стане родител и ще 
поеме трудната и отговорна 
задача да бъде майката или 
бащата: да подкрепя и възпи-
тава децата си в процеса на 
откриването и създаването 
на тяхната „Аз“-идентичност. 
А не е ли това най-важното в 
един човешки живот?

Христина Радева – 
Стоицева,  

директор и психолог в 
Цeнтър за обществена 

подкрепа, Шабла

МЯРКАТА 60/40 ЩЕ 
ДЕЙСТВА ДО 31 МАРТ 2021

Националният съвет за 
тристранно сътрудничество 
(НСТС) проведе на 29.12. 2020 
г. извънредно онлайн заседа-
ние, свикано от заместник ми-
нистър-председателя по ико-
номическата и демографската 
политика и министър на тури-
зма Марияна Николова.

Правителството и соци-
алните партньори обсъдиха 
промени, които предвиждат 
удължаване срока на действие 
на мярката 60/40 до 31 март 
2021 г. Средства ще се изпла-
щат за работници и служите-
ли, които през периода от 13 
март до 31 декември 2020 г. са 
работили на непълно работно 
време, ползвали са неплатен 
отпуск или работата им е била 
преустановена поради въведе-
ни временни ограничения на 
дейността. За да се възполз-
ват от мярката, работниците и 
служителите следва да са били 
в трудово правоотношение с 
работодателя преди 1 октом-
ври 2020 г.

Размерът на подкрепата от 
държавата остава 60 на сто от 
осигурителния доход и 60 на 
сто от дължимите от работо-
дателя осигурителни вноски за 
месец октомври 2020 г.

До 15 януари 2021 г. рабо-
тодателите ще могат да пода-
ват заявления за изплащане 
на средства за периода от 1 ок-
томври до 31 декември 2020 г. 
Заявленията ще се разглеждат 
и финансират по досегашния 
ред.

Финансовите средства, не-
обходими за реализация на 
мярката, ще бъдат за сметка 
на бюджета на Националния 
осигурителен институт и ще 
се превеждат на съответния 

работодател по банков път от 
Националния осигурителен 
институт.

Социалните партньори 
принципно подкрепят проекта 
на Постановление.

НСТС обсъди и  проект на 
Постановление, което пред-
вижда изплащането на ком-
пенсация от 24 лева на ден при 
принудително ползване на не-
платен отпуск до 60 дни.

Съгласно предложените 
изменения от 1 януари 2021 
г. хората, наети с трудов до-
говор на 8-часов работен ден, 
ще имат право да получат фи-
нансова подкрепа в размер на 
75% от осигурителния им до-
ход за месец октомври 2020 г. 
В случаите на непълно работ-
но време компенсацията ще 
се определя пропорционално 
на уговореното работно вре-
ме в трудовия договор, дейст-
ващ през периода на неплатен 
отпуск, за който се изплащат 
компенсации.

Предвижда се мярката да 
има действие до 31.03.2021 г., 
като компенсацията ще се из-
плаща за не повече от 60 дни 
ползван неплатен отпуск във 
връзка с наложените зара-
ди COVID-19 ограничения за 
осъществяване на съответната 
дейност.

Финансовите средства, не-
обходими по мярката, са осигу-
рени от Оперативна програма 
„Развитие на човешките ре-
сурси“ чрез финансовия меха-
низъм REACT-EU. Запазват се 
условията и редът за кандидат-
стване и получаване на финан-
совата подкрепа.

Социалните партньори еди-
нодушно подкрепят проекта на 
Постановление.

ПО 26 ЛВ/МЕС ЗА ЗДРАВНИ ВНОСКИ 
ЗА БЕЗРАБОТНИТЕ ПРЕЗ 2021 Г.

От 1 януари 2021 г. хората, 
които сами внасят задължител-
ните си здравни вноски (напри-
мер трайно безработни, които не 
получават обезщетение за безра-
ботица и не се осигуряват от дър-
жавата и др.) и не са регистрира-
ни като самоосигуряващи се по 
смисъла на Кодекса за социално 
осигуряване, дължат месечно по 
26,00 лева. От Националната при-
ходна агенция напомнят, че със 
Закона за бюджета на Държав-
ното обществено осигуряване за 
2021 г. от 1 януари   е определен 
нов размер на минималния оси-
гурителен доход – 650 лв. Според 
Закона за здравното осигуряване, 
неосигурените на друго основа-
ние се осигуряват върху доход, 
не по-малък от половината от 
минималния месечен размер на 
осигурителния доход за само-
осигуряващите се лица. За тях 
здравноосигурителната вноска се 
изчислява в размер на 8% върху 
325 лв.

От НАП Добрич напомнят, че 
срокът за внасяне на тези вноски 
е до 25-то число на месеца, след-
ващ месеца, за който се отнасят. 

Здравната вноска за месец яну-
ари 2021 г. трябва да се внесе 
най-късно до 25 февруари 2021 г.

От НАП напомнят също, 
че всички, за които възник-
ва задължение сами да внасят 
здравноосигурителните си 
вноски, подават в НАП декла-
рация Образец 7. Тя се подава в 
офиса на агенцията по постоя-
нен адрес, в срок до 25-то число 
на месеца, следващ месеца, за 
който е възникнало задълже-
нието за внасяне на здравноо-
сигурителните вноски. 

Здравноосигурителните права 
на гражданите, които се осигу-
ряват за своя сметка, се прекъс-
ват, ако не са внесени повече от 
три дължими месечни вноски за 
период от 36 месеца. Граждани-
те могат да направят справка за 
здравноосигурителния си статус, 
както и да проверят периодите, за 
които им липсват здравноосигу-
рителни вноски, чрез електрон-
ната услуга на НАП на www.nap.
bg. Справка за здравния статус 
клиентите на администрацията 
могат да направят и по телефона 
на 0700 18 700.


