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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Здравето не е всичко, но без здраве всичко е нищо.“ 
 Артур Шопенхауер 

МИСЪЛ НА БРОЯ СЪОБЩЕНИЕ
Към 11 януари 2021 г., общият брой на диагностицираните 

лица с COVID-19 на територията на община Шабла е 23 (двадесет 
и три). Трима от тях се намират в болнично заведение, а другите 
двадесет са на домашно лечение. Под карантина са поставени 13 
лица.

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

ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
НА ФИРМИТЕ И 
ГРАЖДАНИТЕ 
по почистване и поддържане на ползваните обекти 

и прилежащите към тях части 
Общинска администра-

ция Шабла напомня на всич-
ки собственици и ползватели 
на имоти и сгради на терито-
рията на общината, че съ-
гласно разпоредбите на чл. 
15 от Наредба № 1 за опазва-
не на обществения ред, по-
чистването и поддържането 
на чистотата в сградите, дво-
ровете и прилежащите към 
тях територии, се осигурява 
от физическите и юридиче-
ските лица – собственици 
или ползватели на обектите. 

В тази връзка,  всички 
граждани, фирми и орга-
низации, следва да имат 
предвид, че почистването и 

поддържането на обектите, 
които стопанисват и полз-
ват, и прилежащите към 
обектите части е тяхно за-
дължение.

При установяване на на-
рушения на посочените раз-
поредби, на собствениците/ 
ползвателите ще бъдат изгот-
вяни предписания със срок за 
отстраняването им. В случай 
на неизпълнение на дадените 
предписания, на нарушителите 
ще бъде съставян акт за устано-
вяване на административно на-
рушение. Размерът на санкци-
ята за посоченото нарушение е 
до 200 лв., съгласно чл. 67, т. 5 
от Наредба № 1.

В ТРИ КАБИНЕТА В 
ОБЛАСТТА ЩЕ СЕ ПРАВЯТ 
ИМУНИЗАЦИИ С ВАКСИНИ 
СРЕЩУ КОРОНАВИРУС

Вече е доставен и инсталиран фризер за 
съхранение на ваксините. На 11 януари РЗИ 
Добрич получи още 43 флакона за 215 души

В края на миналата седмица 
в РЗИ бе доставен и инстали-
ран фризерът, който инспек-
цията закупи за съхранение на 
ваксини срещу коронавирус, 
съобщи директорът на Реги-
онална здравна инспекция и 
срекретар на Областния коор-
динационен щаб към Областен 
съвет по здравеопазване, д-р 
Ангелова. Тя допълни, че фри-
зерът поддържа минус 70 гра-
дуса, каквито са изискванията 
за съхранение на ваксината на 
“Пфайзер” и “Байонтех”, като е 
осигурено и резервно захран-
ване, което да се ползва при 
необходимост. Директорът на 
РЗИ заяви, че при трета дос-
тавка на ваксини в страната ин-
спекцията ще получи директно 
количества за прилагане на 
заявилите желание жители на 
област Добрич.

На 11 януари инспекцията  
достави от Варна 43 флакона от 
втората доставка за България 
от ваксината, с които ще про-
дължи имунизацията по първи 
етап от националния план – на 
медици от лечебни и здравни 

заведения, стоматолози и фар-
мацевти. “Имунизациите ще 
се правят в три кабинета – при 
нас в РЗИ, в имунизационния 
кабинет в МБАЛ Добрич и в 
имунизационен кабинет в Ка-
варна, където ще се имунизи-
рат всички заявили желание, 
съгласно първия етап от На-
ционалния план от морските 
общини – Шабла, Каварна и 
Балчик” – добави д-р Ангелова. 
Тя съобщи, че продължава да 
тече кампания по информира-
не и набиране на желаещи да 
се имунизират в социалните 
услуги, като добави, че лицата, 
които са настанени в социални 
услуги и са под запрещение, 
отказ или съгласие се взема от 
техните настойници. Паралел-
но Министерство на образова-
нието, чрез своите поделения 
– регионалните управления по 
образование, в страната про-
веждат информационна кам-
пания и набират желаещи да се 
ваксинират от заетите в сфера-
та на образованието.

Пресцентър на областна 
администрация – Добрич

НА БОГОЯВЛЕНИЕ В ОБЩИНА ШАБЛА
Мирослав Харчев, Георги Петров и Дамян Христов ще бъдат най-здрави и честити през 2021 година

В условия на извънред-
на епидемична обстановка и 
слънчев януарски ден, в об-
щина Шабла се състоя тради-
цонното ритуално хвърляне на 
кръста за Йордановден.

Деветнадесетгодишният, 
Мирослав Харчев от Дуранку-

лак извади кръста от морските 
води в къмпинг „Космос“, Се-
дмина бяха смелчаците, които 
изпълниха ритуала на Богояв-
ление. Сред тях беше и кметът 
Веселин Йорданов, който за по-
редна година се хвърля за кръ-

ста. Той приготви и обредната 
погача.

Най- малкия участник беше 
11-годишният, Димитър Геор-

гиев.
Празничният водосвет бе 

отслужен от отец Атанас при 
храм „Св.Архангел Михаил“ 
село Дуранкулак..

След като извади кръста, 
Харчев го предаде на всеки от 
останалите участници, за да 

могат всички да се докоснат до 
„спасената“ реликва. Той поже-
ла здраве и щастие на участни-
ците и гостите на събитието.

Гости в Дуранкулак бяха 
зам. кметовете на община Ша-
бла, Цветелин Йорданов и Пе-

тър Атанасов.
Осем бяха желаещите да из-

вадят богоявленския кръст на 
къмпинг „Добруджа“ в Шабла. 

Най-младият, Тони Иванов 
беше на 16 години и идваше 
от Испания. Най-възрастният 
участник в ритуала –  64-го-
дишният Николай Стоянов от 
Шабла.

Най-бърз се оказа 18 годиш-

ният Георги Петров от Шабла, 
който участва за трети път. По 
рано през деня, отец Павел от-
служи Велик водосвет в храм 
„Свщмчк.Харалампий“ –Ша-
бла.

В село Крапец желаещите да 

извадят кръста бяха шестима. 
Единственият представител 
на селото беше 42 годишният 
Христо Желязков.

Във водата най-смел се ока-
за 16-годишния Дамян Христов 
от Добрич. Посвети победата 
си на всички българи.

Дамян каза, че на шега е ре-
шил да участва, след като е по-
лучил подкрепа от семейството 
и приятелите си. Тръгнал за 
Крапец с нагласата, че ще спе-
чели. 

Всички извадили кръста по-

лучиха икона и парична награ-
да от кмета на община Шабла, 
Мариян Жечев.

Областният управител, Кра-
симир Кирилов, заедно със 
своите заместници бяха гости 
на община Шабла за ритуалите 

на Богоявление в Шабла и Кра-
пец. 

Празничния водосвет и 
освещаването на армейските 
знамена във военно формиро-
вание 36780 в Шабла бяха от-
менени.

Изгрев

Мирослав Харчев от Дуранкулак пръв достигна кръста.

Най-бърз в Шабла беше Георги Петров.

Богоявленски водосвет в Крапец.

Дамян Христов от Добрич извади кръста в Крапец.

Областният управител и заместниците му бяха част от ри-
туалите.

Ритуалът на къмпинг „Добруджа“ отслужи отец Павел Макси-
мов.
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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 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

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

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

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 11 януари 2021 година

се навършиха 
3 месеца 

от смъртта на 
АНАСТАС ИВАНОВ КРАЕВ

починал на 74 години

Ще минат дни, месеци, години,
но ние никога няма да те забравим!

Обичаме те!
Поклон пред паметта ти!

От семейството

ТЪРСЯ 
помещение под наем за работилница,  

60-80 кв.м. в рамките на града.
Телефон: 0899 81 94 90

ЧАСТНО ЛИЦЕ 
КУПУВА ДИРЕКТНО ОТ ПРОДАВАЧ 

имот в регулация в Шабла, Езерец или подобно.
Телeфон: 0879 981 996

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 во-
довземните съоръжения, в съ-
ответната Басейнова дирекция 
за управление на водите, съ-
гласно изискванията на § 41 на 
Преходните и заключителните 
разпоредби (ПЗР) на Ззакона за 
изменение и допълнение (ЗИД) 
на Закона за опазване на окол-
ната среда (ЗООС) – изм. ДВ, 
бр. 102 от 01.12.2020 г.

На регистрация подлежат 
съществуващи водовземни 
съоръжения, в това число кла-
денци, сондажи, герани, кап-
тирани 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 изисква-
нията на Закона за водите;

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

Заявленията за регистра-
ция на водовземните съоръ-
жения, съгласно изисквания-
та на § 41 на ПЗР на ЗИД на 
ЗООС, се подават/ изпращат в 

Басейнова дирекция „Черно-
морски район“ (БДЧР) – гр. 
Варна, ул. „Александър Дяко-
вич“ № 33, по удобен за заяви-
теля начин - чрез лицензиран 
пощенски оператор, в това 
число куриерска фирма, по 
електронен обмен или лично, 
на Гишето за административ-
но обслужване.

Последните изменения в 
ЗООС дават възможност на 
заявителите на кладенци за 
собствени потребности да по-
дават своите заявления и чрез 
съответния кмет на община, 
кмет на район, кмет на кмет-
ство или кметския наместник, 
по местонахождението на кла-
денеца. Кметовете и кметските 
наместници издават входящ 
номер за всяко постъпило за-
явление и на всеки 14 дни пре-
дават на БДЧР постъпилите в 
този период заявления.

Такса за регистрация на 
водовземни съоръжения за 
собствени потребности не се 
заплаща.

Водовземните съоръже-
ния, които не са регистрирани 
в този срок не могат да бъдат 
ползвани. При установява-
не 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.

ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ МОГАТ ДА 
ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА БЕЗПЛАТНА 
ВИНЕТКА И ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Хората с увреждания, кои-
то имат желание да получат 
безплатна винетка, могат да 
подадат заявление за издаване-
то й и по електронен път чрез 
системата за сигурно електрон-
но връчване. Целта е да няма 
струпвания пред дирекциите 
„Социално подпомагане“, къ-
дето традиционно ползването 
на винетните стикери се заявя-
ва лично. Има и трета възмож-
ност – документите да бъдат 
подадени чрез лицензиран по-
щенски оператор или на имейл: 

ao@asp.government.bg.
Всяка електронна винетка 

важи за една година, считано 
от датата на издаването й, като 
се препоръчва новото заявле-
ние да бъде подадено около 10 
дни преди изтичане на срока 
на действащата. Заявление-
то може да бъде изтеглено от 
адрес: https://asp.government.
bg/bg/koronavirus-covid-19/
instruktsiya-za-polzvane-na-
elektronni-administrat ivni-
uslugi

Пресцентър на МТСП

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 слу-
чай на третиране на земеделски 
площи, уведомяването ще се 
извършва по досегашния ред и 
чрез ЕПОРД. От 1 март 2021 г. 
уведомяването ще се осъщест-
вява само чрез ЕПОРД.

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

Електронната платформа за 
оповестяване на растително-
защитните, 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.

ПРАВИЛА ЗА  ПОЖАРНА 
БЕЗОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ 
НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН

Отоплителните и нагрева-
телни уреди не се оставят без 
наблюдение.

Същите се поставят на не 
по-малко от 80 см от горими 
материали.

Сушенето на дрехи над ото-
плителни и нагревателни уреди 
често води до пожар.

Използването на леснозапа-
лими и горими течности за раз-
палване на печки е забранено.

Жарта се изхвърля загасена 
на безопасни места в метални 
съдове.

Отоплителните уреди с теч-
но гориво не се зареждат когато 
горят или са нагрети и се следи 
за изправността им. 

Коминните тела трябва ре-
довно се ревизират за наличие 
на фуги към помещенията и та-
ванските части и за наличие на 
отлагания в тях. 

При използване на газови 
отоплителни уреди да не се из-
ползват устройства и бутилки 

със съмнителен произход. Газо-
ви бутилки се съхраняват далеч 
от печки, радиатори и други из-
точници на топлина.

След употреба и при спира-
не на ел. захранването електро-
уредите се изключват.

Родителите да не разреша-
ват на децата игра с огън и ки-
брит и да не ги оставят без над-
зор сами или заключени при 
горящи печки или включени 
електрически уреди.

Близките на самостоятелно 
живеещите възрастни хора, 
особено на трудноподвижни-
те, отново да проверят изправ-
ността и правилната употреба 
на отоплителните им уреди.

Пътищата за евакуация в 
дома да се подържат свободни 
от излишни вещи и горими ма-
териали.

При пожар съобщете по 
най-бързия начин на телефон 
112.

РС ПБЗН ШАБЛА
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В ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР “СЕМИРАМИДА”, 
С. ЕЗЕРЕЦ 

Можете да намерите:

* теменужки, градински карамфил;
* овощни дръвчета, плодни храсти, лози;
* есенни луковици;
* декоративни дървета и храсти;
* многогодишни градински цветя;
* торопочвена смес, саксии;
* семена за зеленчуци.

Работим целогодишно
понеделник - събота – 9.00 до 17.30 часа

Почивен ден – неделя 
Телефон за контакти - 0887 53 27 19, Атанаска Букорова 

www.semiramida-garden.com

ПОЕТИЧЕН КЪТ

ЯНУАРИ
Вика  земята  ни  луди  виелици,
денем  и  нощем  люлки  плете...
Лягат  просторите  в  преспи  дебели  - 
хлябът  под  снежен  кожух  да  расте.

Бели  полета  -  надежда  за  корена  - 
слизат  от  хълма  и  кротко  вървят.
Голи  дървета  на  своите  кораби
дълго  сънуват  към  слънцето  път.

Виж,  януари  е...  с  ледени  шепи,
с  дим  от  комини  и  звън  на  стада...
Птица  в  прозорец  безсънена  трепва,
в  капчица  кръв  просиява  звезда.

Стъпва  в  живота  ни  нова  година  - 
с  дрянова  клонка,  с  детска  сълза,
с  медни  бакъри  и  огнено  вино,
песен  събрана  от  вита  лоза...

Хей,  януари  е...  свири,  отваря
бели  врати...  и  в  небесен  захлас
втурва  се  той  като  влак,  натоварен
с  радост  и  мъка -   за  всеки  от  нас...

Драгни  Драгнев

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

Фелдшер Лозан Лозанов: „КОГАТО НАД 70 % ОТ НАСЕЛЕНИЕТО 
ИМА ИЗГРАДЕНИ АНТИТЕЛА, ТОГАВА МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ, 
ЧЕ ЕДНА ПАНДЕМИЯ Е ПОЧТИ ПРЕБОРЕНА.“

Близо от година целия свят, включително и България са за-
сегнати от нова болест, наречена COVID-19. Не малко са тра-
гичните случаи.

С фелдшер Лозан Лозанов от изнесен център Шабла към 
филиала за Спешна медицинска помощ - Каварна разговарях по 
въпроси, които касаят всички нас.

Фелдшер Лозанов завършва Медицински институт в град 
Русе, специалност „Медицински фелдшер“. Две години е бил пре-
подавател там. Работил е в поликлиниката в Шабла, на гра-
ничния медицински пропусквателен пунк в Дуранкулак, в коо-
перация „Граница“ и от 2009 до настоящия момент в Спешна 
помощ - Шабла.

Ето какво разказа той, за вас, нашите читатели:
„Изгрев“ – Към дата 7 яну-

ари имаме 20 човека диагно-
стицирани с COVID-19. Ми-
слите ли, че данните са точни?

Лозан Лозанов – Не може да 
се твърди, че данните са съвсем 
точни, защото обстановката 
постоянно се променя. Някои 
оздравяват, други допълнител-
но заразени с тестове се устано-
вяват. Така, че това е ориенти-
ровъчна цифра.

„Изгрев“ – Спомняте ли си 
кога за първи път се сблъска-
хте с това заболяване?

Лозан Лозанов – Преди пет 
месеца. Беше описано като та-
кова, с предпазните средства, 
с по-голяма част от симптома-
тиката. Понеже информацията 
е конфиденциална като имена 
и пол, ние не можем да даваме 
такава информация. Освен да 
ползвате вашия официален из-
точник на общината.

„Изгрев“ - Как може да сме 
сигурни, че сме преболедува-
ли COVID-19 безсимптомно?

Лозан Лозанов – Това ста-
ва само под формата на тест. 
С тест за антитела, когато ор-
ганизма е изградил голямо ко-
личество антитела, може да се 
твърди от изследванията, че 
сме преболедували. 

Тестовете се правят само в 
специализирани лаборатории 
във Варна.

„Изгрев“ – Може ли човек 
преболедувал COVID да се за-

рази повторно?
Лозан Лозанов – Има таки-

ва съмнения, но засега не е до-
казано. Поне това, което аз съм 
изчел.

„Изгрев“ – Филиалът на 
Спешна помощ в Шабла раз-
полага ли с нужната апарату-
ра, с дезинфектиращи препа-
рати и предпозни средства?

Лозан Лозанов – Предоста-
тъчно.

 „Изгрев“ – Кога ще започне 
ваксинацията в Шабла?

Лозан Лозанов - В нашия 
колектив е направен списък 

и ваксинацията започна от 11 
януари. Тя се провежда в Кава-
рна като предварително всеки 
желаещ ще бъде оповестен за 
часа и датата на ваксинацията. 
Говори се, че масовата ваксина-
ция ще бъде след март-април. 
Това чувам от медиите. Иначе 
конкретни дати и колко хора 
ще бъдат включени нямам ин-
формация.

„Изгрев“ –Бихте ли дали 
някаква прогноза, кога 
COVID-19 ще остане в мина-
лото?

Лозан Лозанов – Когато над 
70 % от населението има из-
градени антитела. Тогава може 
да се каже, че една пандемия е 
почти преборена.

 „Изгрев“ – Благодаря ви за 
отделеното време. Желая на 
вас и вашите колеги здраве.

Лозан Лозанов – Благодаря 
за пожеланията и не забравяйте 
трите препоръки: дистанция, 
дисциплина, дезинфекция. Не 
забравяйте и маските.

Разговаря  
Йорданка Радушева

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 ед-
новременно; • Находчивост и гъвкавост; 
способност за работа както самостоя-
телно, така и като част от екип; 

 • Отлични писмени и устни комуника-
ционни умения; 

 • Физически и психически здрав
• Компютърна грамотност;
• Владеенето на чужд език е предим-

ство; 
• Трудов стаж – минимум 5 години;
Обобщено описание на работата, 

която извършва изпълнителят на длъж-
ността: 
Работа с деца до 14г. в Детски отдел. 
Осъществява контакт с училищата на те-
риторията на община Шабла. Организира 
и съдейства при планиране и провеждане 
на срещи и презентации.

Организира посещенията в Детски 
отдел. Участва в разработването и изпъл-
нението на проекти. Участва активно в 
инициативите на библиотеката. 

Необходими документи:
• Автобиография (CV) 
 • Молба / в свободен текст/ с описание 

на трудовия стаж и мотиви за кандидат-
стване 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: раз-

глеждане на заявленията и приложените 
документи от комисия, назначена със за-
повед 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.

Една от линейките на спешния център в Шабла е оборудвана с 
животоспасяваща апаратура.
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КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ОБЯВА
КАЗАН ЗА ВАРЕНЕ НА РАКИЯ 

В СЕЛО ЕЗЕРЕЦ.
Предлагаме транспортни услуги.

Телефон за връзка: 0894 555 654

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

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

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон:0878 263 071

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

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.

МЕРКИ ЗА ПЧЕЛАРИТЕ  ПРЕЗ ПЕРИОДА 2021-2027 Г.
За първи път ще се под-

крепят дейности, свързани с 
адаптиране към променящите 
се климатични условия и ще се 
застраховат пчелини

Предвижда се комплекс от 
мерки за гарантиране устой-
чиво развитие и повишава-
не доходите на земеделските 
производители в сектор „Пче-
ларство“, заложени в Страте-
гическия план за новата Обща 
селскостопанска политика 
(ОСП) за периода 2021-2027 
г. Целта е да се постигне мо-
дернизация на стопанствата, 
използване на цифровизация, 
както и по-широкото прак-
тикуване на подвижното пче-
ларство. Ще продължи да се 
подпомага обучението за пови-
шаване знанията и уменията на 
пчеларите за прилагане на ино-
вации и съвременни методи 
на производство. Нов момент 
е възможността за предоста-
вяне на консултантски услуги 
за подпомагане дейността на 
сдружения/организации и гру-

пи на производители и на тех-
ните членове.

Ще се подпомагат инвести-
ции в материални и нематери-
ални активи за модернизиране 
и обновяване средствата за 
производство и първичен до-
бив на пчелни продукти. Това 
ще доведе до повишаване на 
ефективността в стопанствата 
и подобряване достъпа им до 
пазара.

За първи път ще се под-
крепят дейности, свързани с 
разработване и използване на 
управленски практики за адап-
тиране към променящите се 
климатични условия, както и 
за застраховане на продукци-
ята срещу природни бедствия 
и неблагоприятни климатични 
явления или болести.

Предоставя се нова възмож-
ност за подобряване   капаци-

тета   на акредитираните лабо-
ратории за анализ на пчелните 
продукти, с цел подобряване на 
проследяемостта, тяхното ка-
чеството и безопасност.

Ще продължи да се стиму-
лира и самоконтролът на про-
дуктите, което ще доведе до 
по-добро функциониране на 
късите вериги на доставки. За 
подобряване пазарната ориен-
тация и реализацията на по-ви-
сока добавена стойност, пчела-
рите ще могат да се възползват 
от подпомагане за разработва-
нето на продукти, обхванати от 
публични или сертифицирани 
частни схеми за качество.

С цел внедряване на нови 
технологии в пчеларската прак-
тика, се предвижда прилагане-
то на мярка „Сътрудничество 
със специализирани органи за 
изпълнението на изследова-
телски програми в областта на 
пчеларството и пчелните про-
дукти“.

По материали от 
Министерство на земеделието

ЗАБРАНЯВАТ УПОТРЕБАТА 
НА 8 ВИДА ПЛАСТМАСОВИ 
ИЗДЕЛИЯ В ЕС

 Това предвижда европейска 
директива, която всички стра-
ни членки трябва да въведат и 
приложат в националното си 
законодателство най-късно до 
3 юли 2021 г.

Дотогава забраната ще бъде 
въведена и в нашия закон за 
управление на отпадъците, ко-
ментираха от Министерство-
то на околната среда и водите. 
Забраната ще засегне прибори 
за хранене – вилици, ножове, 
лъжици,чинии, сламки, клеч-
ки за уши, бъркалки за напит-
ки, пластмасови пръчици, към 

които са прикрепени балони, 
съдове за съхранение на храна, 
изработени от експандиран по-
листирен и чаши и продукти, 
изработени от оксо-разградима 
пластмаса.

В очакване на влизане на 
пълната забрана в сила про-
изводители вече предлагат на 
пазара заместители, направени 
от дървесина, картон, дори от 
хранителни продукти, пример-
но ядливи чаши за кафе и при-
бори.

По информация от  
в-к „Телеграф“

ЗАПОЧВА ДАНЪЧНАТА 
КАМПАНИЯ ЗА 2021 Г.

От 11 януари започна да-
нъчната кампания за доходите 
на физическите лица, получени 
през 2020 година. Национална-
та агенция за приходите.

Декларирането и плащането 
на данъците за доходите, по-
лучени през миналата година 
може да се извърши по елек-
тронен път - чрез персонален 
идентификационен код или 
електронен подпис, или на хар-
тия - било по пощата, било фи-
зически в офис на приходната 
агенция.

От 1-ви март ще можем да 
видим предварително попъл-
нената си данъчна декларация 
чрез персоналния си код, а 
само през март да използваме 
5% отстъпка от данъка за дов-
насяне.

Родителите имат право на 
облекчения - 200 лева по-ниска 
данъчна основа или 20 лева 
по-нисък данък при едно дете, 
40 лева -  при две и 60 лева - при 

три.
Въпреки че в края на ми-

налата година депутатите одо-
бриха промени, с които облек-
ченията са в пъти по-големи, 
те могат да бъдат приложени за 
доходите през 2021-ва година.

От днес вече са достъпни и 
електронните услуги на НАП, 
която в края на миналата го-
дина предупреди, че заради го-
дишното приключване и инте-
грацията на информационните 
системи до 10- януари няма да 
са възможни плащания през 
виртуален ПОС терминал или 
физически - в офис на агенция-
та. Под специфичен режим вре-
менно само за този период бе и 
възстановяването на здравните 
права.

За първи път декларирането 
на корпоративните данъци ста-
ва от 1-и март до 30-и юни, а не 
от началото на годината.

Националната агенция за 
приходите


