
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ 
ЗАСЕДАВАХА ИЗВЪНРЕДНО  

Председателят на Общинския съвет, д-р 
Йорданка Стоева връчи плакет, грамота 
и трофей на приятелството на Петранка 
Валентинова, директор на СУ „Асен Злата-
ров“ Шабла от състояла се на 5 декември 
2020 година, национална галавечер на до-
броволчеството.

Наградата се получава за добра съв-
местна работа на учениците от нашето 
училище с връстници от училище в окръг 
Констанца  (гр.Мангалия).

Това се случи на 28 януари 2021 година, 
преди откриването на извънредното засе-
дание на Общински съвет Шабла.

Отличието е в резултат на 9-годишно-
то сътрудничество и подписване на парт-
ньорство между СУ „Асен Златаров“ Ша-
бла и Икономическия колеж в Мангалия. 
Двете учебни заведения имаха съвместни 
проекти в рамките на румънския проект 
„Два езика, два народа, единна дружба“.

През 2020 година, учителите в начален 
етап на обучение, Милена Тодорова, Ваня 
Иванова, както  и Общински детски ком-
плекс Шабла, участваха в изработването на 
мартеници, сурвакници, коледни играчки 
за децата в Румъния. 

През годините д-р Стоева е активен 
учасник и инициатор за различни тран-
сгранични събития между двете страни. 

След награждаването, започна разглеж-
дането на трите докладни записки, внесени 
от комисията по бюджет, финанси и данъч-

на политика.
Общинските съветници дадоха съгла-

сие да бъде осигурено съфинсиране в раз-
мер на 6 хил.лв. в полза на местна иници-
ативна група (МИГ) Каварна-Шабла с цел 
кандидатстване по подмярка 19.1 „Помощ 
за подготвителни дейности“ в частта на 
малките пилотни проекти на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ 
от „Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020 година.. В 
случай, че подаденото проектно предло-
жение не бъде одобрено за финансиране 
от Управляващия орган, средствата тряб-
ва да бъдат възстановени на община Ша-
бла в пълен размер от МИГ Каварна-Ша-
бла.

С настоящият проект, МИГ ще канди-
датства за финансиране на рекламен филм 
и видеоклипове, които да представят по 
атрактивен начин културно-историческо-
то и природно наследство на територията 
на двете общини. (повече по темата, четете 
в съседната статия на страницата). 

Кметът на община Шабла беше упълно-
мощен да подпише Запис на заповед и да 
заплати на ДФ „Земеделие“ 138  968 лв. за 
обезпечаване на 110% от от заявения раз-
мер на авансово плащане по проект „Из-
граждане на Морски клуб в рибарско се-
лище Кария, община Шабла“, одобрен през 
2020 година за отпускане на безвъзмездна 
финансова помощ по Програма за морско 
дело и рибарство 2014 – 2020 година.

Беше гласувано още кметът на община-
та да подпише и Запис на заповед за обез-
печаване на 110% от плащането за финан-
сиране на разходи за ДДС към авансовото 
плащане по проекта за морския клуб на 
рибарското селище.

Изгрев
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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Приятелството е като една душа в две тела.“ 
Аристотел

МИСЪЛ НА БРОЯ

РАЗЯСНИХА КАНДИДАТСТВАНЕТО 
ПО МАЛКИТЕ ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

На 27 януари 2021 г., в пле-
нарната зала на община Шабла   
се проведе информационна 
среща по отворена процедура 
с обявен прием за проектни 
предложения по процедура 
BG06RDNP001-19.476 по под 
мярка 19.1 „Помощ за подгот-
вителни дейности” на мярка 19 
„Водено от общностите мест-
но развитие” от Програмата за 
развитие на селските райони за 
периода 2014-2020 г.

Процедурата по подмярка 
19.1 в частта на малките пилот-
ни проекти се прилага на тери-
тории на местни инициативни 
групи, които са кандидатствали 
за одобрение по реда на Насо-
ките за определяне на условията 
за кандидатстване по процеду-
ра за прием на проектни пред-
ложения BG06RDNP001-19.001 
по Подмярка 19.2 „Прилагане 
на операции в рамките на стра-

тегии за водено от общностите 
местно развитие“ на мярка 19 
„Водено от общностите мест-
но развитие” (ВОМР) от ПРСР 
2014-2020 г., но нямат одобрена 
за финансиране стратегия за 
ВОМР през програмния пери-
од 2014 – 2020 г. Сред допусти-
мите територии за изпълнение 
на проекти по Процедурата са 
административните граници 
на община Шабла и община 
Каварна с краен срок за канди-
датстване 2 февруари 2021 г.

Целите на подмярка 19.1 
в частта на малките пилотни 
проекти e осигуряване на под-
крепа за:

- популяризиране на подхо-
да ВОМР;

- популяризиране на мест-
ната идентичност;

- популяризиране на МИГ, 
неполучили финансиране на 
изпълнение на стратегия за 

ВОМР;
- запазване на МИГ като 

действащи субекти на съответ-
ните територии;

- подкрепа на иновативни 
практики.

Общият размер на безвъз-
мездната финансова помощ по 
процедурата е до левовата рав-
ностойност на 895 851,44 евро 
или 1 752 106,25 лева. Мини-
малната стойност на допусти-
мите разходи е не по-малко от 
левовата равностойност на 5 
000 евро, а максималната – не 
повече от левовата равностой-
ност на 100  000 евро за един 
проект. Финансовата помощ е в 
размер на100 % от общите до-
пустими разходи.

Дейности, допустими за фи-
нансиране:

1. Дейности и събития, 
свързани с популяризиране на 
местната идентичност;

2. Придобиване на матери-
ални и нематериални активи в 
интерес на местната общност;

3. Въвеждане на иновативни 
за местната общност практики.

Присъстващите бяха запоз-
нати с условията за кандидат-
стване, целта на процедурата, 
допустимите дейности, разхо-
ди, финансовите параметри и 
критериите за оценка на про-
ектните предложения, както 
и със срока за изпълнение на 
проектите и крайния срокове 
за кандидатстване.

С настоящия проект, Мест-
ната инициативна група Кава-
рна-Шабла ще кандидатства 
за финансиране на рекламен 
филм и рекламни видеоклипо-
ве, които да представят по ат-
рактивен начин културно-ис-
торическото и природното 
наследство  на територията на 
МИГ Каварна-Шабла. 

Директорът на СУ „Асен Златаров“, Пе-
транка Валентинова получава награда-
та си от д-р Стоева (вдясно на снимка-
та).

СЪОБЩЕНИЕ
Към 1 февруари 2021 г., общият брой на диагностицираните 

лица с COVID-19 на територията на община Шабла е 3 (трима). 
Един от тях се намира в болнично заведение, а другите двама са на 
домашно лечение. Няма поставени под карантина лица. 

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

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 да има 
такъв имот, можете да се обадите на:

Тел. 0886/22-85-99 – Донка Ангелова

ОБЩИНА ШАБЛА
1. Набира кандидати за доброволното 
формирование за защита при бедствия към община 
Шабла.
2. В съответствие с чл. 40, ал.1 от ЗЗБ, доброволец 
може да е всяко дееспособно лице навършило 18 
години, и независимо от трудовото или служебното 
си правоотношение към момента. 
За подробна информация може да се обръщате 
в Общинска администрация Шабла, на телефон: 

05743 50 37 в. 308, GSM 0882 299 023. 
Лице за контакт: Калоян Георгиев –  

мл. експерт „КС и ОМП” в ОбА, стая 308. 

 “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” ШАБЛА 
УВЕДОМЯВА,

че от 1 февруари 2021 година започна плащането 
на данък върху недвижимите имоти и такса битови 

отпадъци, както и данък върху превозните средства за 
2021 година.    

Плащането на тези задължения се извършва на две 
равни вноски в следните срокове: до 30 юни  и до 31 
октомври на годината, за която са дължими. Ако платите 
цялата сума до 30 април, ползвате отстъпка от 5% .

Плащането става на каса в общината,  
стая 109, вкл. и с POS, 

във всички офиси на Български пощи, в касите на 
Easypay, както и по банков път.

ВРЕМЕННИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ 
МЕРКИ СЕ УДЪЛЖАВАТ ДО 30 АПРИЛ. 
УЧЕНИЦИТЕ ОТ V ДО XII КЛАС – С 
ПРИСЪСТВЕНИ ЗАНЯТИЯ ПО ГРАФИК

Подробности за заповедта на Министъра на 
здравеопазването, четете на стр. 4

О Б Я В А
На 10-ти февруари 2021 г. (сряда), от 15.30 часа в 

пленарната зала на община Шабла ще се проведе 
за всички населени места от Общината, Публично 

обсъждане на бюджет 2021 година.
На основание чл. 17 ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 84 
от Закона за публичните финанси, кметът на Община 
Шабла, Мариян Жечев, кани всички заинтересовани 
лица да вземат участие в обсъждането на бюджета, на 
община Шабла за 2021 година.
Информация за публичното обсъждане е публикувана на 
интернет страницата на Община Шабла - www.shabla.bg, 
в раздел „Бюджет и финанси“, подраздел „Бюджет“. 

Предложения  във връзка с бюджета се приемат 
в деловодството на община  Шабла и на e-mail: 

obshtina@ob-shabla.org,  
в срок до 17:00 на 11.02.2021 година.
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ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ЦЕПЕНИЦИ:

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

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

ПРОДАВАМ
МЕТАЛНИ ПАРАПЕТИ ЗА ОГРАДА.

Телефон: 0888 849 226

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 6 февруари 2021 година се 

навършват
2 години от смъртта на 

ЗДРАВКО ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
За един живот - живян достойно,
за едно сърце - човешко и огромно

за любим човек - скъп и мил
ужасно много ни боли и

Забрава няма!
От семейството

ЧАСТНО ЛИЦЕ 
КУПУВА ДИРЕКТНО ОТ ПРОДАВАЧ 

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

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 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

ФИРМИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ 
по почистване и поддържане на ползваните 
обекти и прилежащите към тях части 

Общинска администра-
ция Шабла напомня на всички 
собственици и ползватели на 
имоти и сгради на територията 
на общината, че съгласно разпо-
редбите на чл. 15 от Наредба № 1 
за опазване на обществения ред, 
почистването и поддържането 
на чистотата в сградите, дво-
ровете и прилежащите към тях 
територии, се осигурява от фи-
зическите и юридическите лица 
– собственици или ползватели 
на обектите. 

В тази връзка,  всички гражда-
ни, фирми и организации, следва 
да имат предвид, че почистване-

то и поддържането на обектите, 
които стопанисват и ползват, и 
прилежащите към обектите час-
ти е тяхно задължение.

При установяване на наруше-
ния на посочените разпоредби, 
на собствениците/ ползвателите 
ще бъдат изготвяни предписания 
със срок за отстраняването им. В 
случай на неизпълнение на даде-
ните предписания, на нарушите-
лите ще бъде съставян акт за ус-
тановяване на административно 
нарушение. Размерът на санкци-
ята за посоченото нарушение е 
до 200 лв., съгласно чл. 67, т. 5 от 
Наредба № 1.

ОБЯВА
КАЗАН ЗА ВАРЕНЕ НА РАКИЯ 

В СЕЛО ЕЗЕРЕЦ.
Предлагаме транспортни услуги.

Телефон за връзка: 0894 555 654

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти,  

фрезоване  и цялостна обработка на парцели.

Телефон за контакт: 0884/52-50-80

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

ТЪРСЯ
ПРОДАВАЧКА ЗА РИБЕН МАГАЗИН В ШАБЛА
Телефон за контакт: 0888/49-51-44

 ОБЯВА
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; 

чл.14, ал.2 от ЗОС; чл.24, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение 
на Общински съвет гр. Шабла № 167/22.12.2020г. и Заповед № РД-04-37/22.01.2021г. 
на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под 
наем на помещение за търговия с идентификатор 83017.502.2280.1 по КК на гр.Ша-
бла с площ 20кв.м., находящо се на Градски пазар - Шабла.  

Търгът ще се проведе на 11.02.2021г. 
(четвъртък) от 10:30 часа в сградата на 
Общинска администрация гр. Шабла.

Помещението  се отдава за срок от 3 
(три) години.

Началната тръжна цена е 50.00 (петде-
сет 0.00) лв. с ДДС на месец.

Стойността на тръжната докумен-
тация е 10.00 (десет) лв. и се заплаща в 
Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 
10.02.2021г.

Получаването на тръжната докумен-
тация става в Центъра за обслужване на 
граждани, стая 106 на Общината, след 
представяне на документ за закупуване.

Оглед на имота всеки работен ден от 

03.02.2021г. до 10.02.2021г. от 13:00 ч. до 
15:00 ч.

Депозитната вноска за участие в тър-
га е в размер на 20% от началната тръжна 
цена на имота и се внася по сметка BG 30 
IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  
при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” 
АД до 17:00 часа на 10.02.2021г. 

Предложенията за участие в търга 
се подават в работно време в Центъра 
за обслужване на граждани, стая 106 от 
03.02.2021г. до 17:00 часа на 10.02.2021г.

При неявяване на кандидати на 
11.02.2021г. насрочвам втори търг на 
25.02.2021г. от 10:30ч. при същите ред и 
условия.

Депозитната вноска за участие във 
втория търг е в размер на 20 % от начал-
ната тръжна цена за терена, за който се 
кандидатства и се внася по сметка BG 30 
IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  
при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” 
АД до 17:00 часа на 24.02.2021г. 

Стойността на тръжната документа-
ция е 10.00 лв./десет лева/ и се заплаща в  
служба ‚‘Местни данъци и такси‘‘ – стая 
109 до 17:00 ч. на 24.02.2021г.

Получаването на тръжна документа-
ция става  в Центъра за обслужване на 
граждани, стая 106  на Общината, след 
представяне на документ за закупуване.

 Оглед на терените всеки работен ден 
от 15.02.2021г. до 24.02.2021г. от 13:00 ч. до 
15:00 ч.

Предложенията за участие в търга се 
подават в Центъра за обслужване на граж-
дани, стая 106 до 17:00 часа на 24.02.2021г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ В СЛУЖБА „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”, 
СТАЯ 108 ИЛИ НА ТЕЛ. 05743/40-45, ВЪТР.108

ТЪРГОВЕ В ОБЩИНА ШАБЛА
О Б Я В А

Общинска администрация гр.Шабла на основание 
чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, 

чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и чл.97, ал.1 от НРПУРОИ, 
Решение № 156/13.11.2020  г. на Общински съвет 
гр.Шабла и Заповед № РД-04-25/15.01.2021 г. на 
Кмета на Общината, обявява публичен търг с 

тайно наддаване за продажба на следния имот – 
частна общинска собственост :

Решение на
Общински

съвет 
гр.Шабла

Имот
Местона
хождение
(населено 

място)

площ
кв.м

Начална
тръжна

цена 
(лева) без 

ДДС

Депозит 
на

вноска
(лева)

156/ 
13.11.2020 

ПИ 83017. 
503.3340

гр. Шабла 2689 54 380,00 10 876,00

  
Търгът   ще  се проведе на 09.02.2021 г. (вторник) от 11:00 
часа в заседателната зала на Общинска администрация 
гр.Шабла.
Стойността на тръжната документация е 60,00 
(шестдесет) лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 
109 до 16:00 часа на 08.02.2021 г.
Получаването на тръжната документация става в стая 106 
на Общината от 01.02.2021 г. до 16:00 часа на 08.02.2021 
г., след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 01.02.2021 г. до 
08.02.2021 г. от 13:00 до 16:00 часа.
Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената 
начална тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 
7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 
АСЕТ БАНК” АД до 16:00 часа на 08.02.2021 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра 
за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 
08.02.2021 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

В СЛУЖБА „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”,  
СТАЯ 108 ИЛИ НА ТЕЛ.05743/40-45, ВЪТР.108 

О Б Я В А

Общинска администрация гр.Шабла на основание 
чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, 

чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и чл.97, ал.1 от НРПУРОИ, 
Решение № 157/13.11.2020  г. на Общински съвет 
гр.Шабла и Заповед № РД-04-24/15.01.2021 г. на 
Кмета на Общината, обявява публичен търг с 

тайно наддаване за продажба на следния имот – 
частна общинска собственост :

Решение на
Общински

съвет 
гр.Шабла

Имот
Местона
хождение
(населено 

място)

площ
кв.м

Начална
тръжна

цена 
(лева) без 

ДДС

Депозит 
на

вноска
(лева)

157/ 
13.11.2020 

ПИ 39493. 
501.705

с.Крапец 2215 77 589,00 15 518,80

  
Търгът   ще  се проведе на 09.02.2021 г. (вторник) от 10:30 
часа в заседателната зала на Общинска администрация 
гр.Шабла.
Стойността на тръжната документация е 60,00 
(шестдесет) лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 
109 до 16:00 часа на 08.02.2021 г.
Получаването на тръжната документация става в стая 106 
на Общината от 01.02.2021 г. до 16:00 часа на 08.02.2021 
г., след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 01.02.2021 г. до 
08.02.2021 г. от 13:00 до 16:00 часа.
Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената 
начална тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 
7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 
АСЕТ БАНК” АД до 16:00 часа на 08.02.2021 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра 
за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 
08.02.2021 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

В СЛУЖБА „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”,  
СТАЯ 108 ИЛИ НА ТЕЛ.05743/40-45, ВЪТР.108 
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ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА ЛОЗАРЯ – 
ТРИФОН ЗАРЕЗАН

ОБЩИНА ШАБЛА  
И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА 1894“ – 

ГР. ШАБЛА

организират  
КОНКУРС 

за най-добро домашно вино от  реколта 2020 година,
РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ: 
1. В конкурса могат да участват производители на 
БЕЛИ и ЧЕРВЕНИ 
ВИНА от реколта 2020 година.
2. До участие се допускат проби от вино -  
добруджански местни сортове. 
3. Производителите представят само СОБСТВЕНИ 
ВИНА, като задължително 
писмено посочват сорта или сортовете, от които е 
произведено виното. 
4. В конкурса НЕ СЕ ДОПУСКА да участват вина, 
ИЗКУСТВЕНО АРОМАТИЗИРАНИ 
(ПЕЛИНИ). 
5. Пробите от вината, предоставени в бутилки, 
не по-малки от 1/2 литър ( всеки вид вино в 1/2 
литрова бутилка) трябва да бъдат бистри. 
6. Конкурсът е анонимен.
7. Най-добрите вина ще се определят от 
професионално жури.
6. На първенците ще бъдат връчени атрактивни 
награди в двете категории.
7. Всички участници ще получат грамоти.
Мострите за конкурса ще се приемат от 01 
февруари 2021г. до 17 часа на 12 февруари 2021 г. 
в Народно читалище „Зора1894“ – гр. Шабла.
Победителите в конкурса ще бъдат обявени на 
Трифон Зарезан – 14 февруари.
За справки: тел. 05743/40 28 или при секретаря 

на читалище „Зора 1894“ – Шабла 
Организаторите на събитието си запазват 

правото на промени, за които своевременно ще 
ви информират.

ПОЕТИЧЕН КЪТ 

ПРАЗНИК
Тенджерата не кипи, а кукурига.
Виното е с цвят на мъжка кръв.
Слънцето
над онемял стобор се вдига.
Котка ръфа „шпорите“ със стръв.

Петльовден
– от първите петли събуден –
без петли подхваща веселба.
В жилите се плиска
безобидна лудост,
мишците са жадни за борба.

… Ку-ку-ри-гу!
Изведнъж – съвсем нелепо –
някой казва: „Млад човек умрял…“
„Дяволски курбан!“ –
останалите шепнат
(вече изтрезняващи) с печал.

Петльовден!
Без плач кокошките-вдовици
своите мъже жалеят днес.
Сит – изял е делникът
солта на вица…
Трудно ще сладни и харна вест.

Георги Давидов (1955 – 1993)

ЗА МЕЖДУСРОЧНАТА 
ВАКАНЦИЯ И ДОКОГА 
Е УЧЕБНАТА ГОДИНА

Междусрочната ваканция 
за повечето ученици ще е един 
ден, на 3-ти февруари (сряда), 
показва актуализираният от 
МОН график на ваканциите за 
настоящата учебна година. За-
ради епидемичната обстановка 
и преминаването към онлайн 
обучение в някои училища – с 
решение на директорите – меж-
дусрочната ваканция може да 
се измести с между една и три 
седмици след датата 3 фев-
руари. Това е позволено, ако 
училищата са ползвали т.нар. 
проектни седмици по време 
на дистанционното обучение 
за учениците от I до VI клас. 
Учебните заведения могат да 
ползват между 1 и 3 такива 
седмици. В такъв случай краят 

на първия учебен срок се раз-
срочва със съответния брой 
седмици, тъй като изискване-
то е учениците да са имали 18 
учебни (не проектни) седми-
ци. Ако например училище-
то е ползвало една проектна 
седмица, то междусрочната 
му ваканция ще е не на 3-ти, а 
на 10-и февруари. Практиката 
обаче показва, че възползвали-
те се от тази възможност учи-
лища са рядкост. Началото на 
втория срок за VII – XII клас е 
на 4-ти февруари, а за I-VI клас 
– също на 4.02. или след изти-
чането на 18-те учебни седми-
ци на първия срок, ако учили-
щето е ползвало в допълнение 
и проектна седмица.

МОН

СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 
„ЧУДНАТА ГРАДИНА” В ДОБРИЧ

ОРГАНИЗИРА АКЦИЯ

ЗА СЪБИРАНЕ НА КОФИЧКИ ОТ 
КИСЕЛО МЛЯКО

за засаждане и отглеждане на разсад. 
„Чудната градина” е проект на фондация „Св. 

Николай Чудотворец“. 

Социалното предприятие работи с хора с интелектуални 
затруднения и с приходите от отглежданите в четирите си 

оранжерии зеленчуци, подпомага дейността си.
От „Чудната градина”  призовават всички желаещи да им 
помогнат, като съберат празни кофички от кисело мляко. 

Условието е да са чисти 
Кампанията приключва на 1 март 2021 г..

Телефони за контакт:
в Шабла: 0890/35-54-91, Йорданка Радушева
в  Добрич: 0878/81-24-27, д-р Хасан Ефраимов

Петранка Валентинова: „НОВИТЕ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ 
СА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ .“

На 25 януари, както своевременно „Изгрев“ ви информира, 
стартира обявеното национално изследване с антигенни те-
стове в сферата на образованието. Целта на кампанията е 
да се установят нивата на т. нар. „скрита заболеваемост“ 
за COVID-19. Това бе повод да се обърнем към директора на СУ 
„Асен Златаров“ Шабла, Петранка Валентинова и с други въ-
проси, касаещи работата на шабленското училище в усложне-
ната епидемична обстановка:

„Изгрев“ – Здравейте, г-жо 
Валентинова! Как върви из-
следването в ръководеното от 
Вас училище?

П. Валентинова – Здравейте! 
След обучението на медицин-
ското ни лице на 22 януари  в 
РЗИ гр. Добрич, изготвихме 
график за изследване на пер-
сонала с бързи антигенни те-
стове в училище. Изследването 
се извърши на 25 и 26 януари. 
От колектива бяха тествани 24 
души от 36 човека колектив. 
Тестването не е задължително 
и е право на личен избор. 

„Изгрев“ – Преди почти 
месец  в училище се възста-
новиха присъствените заня-
тия с учениците от начален 
етап на обучение. Как се от-
разява според Вас „ходенето 
на училище“ след паузата на 
най-малките Ви възпитани-
ци? Като правилно ли нами-
рате това решение на Минис-
терството на образованието и 
науката?

П. Валентинова –  Ученици-
те от начален етап се върнаха 
в училище на четвърти януа-
ри, веднага след коледната ва-
канция. Желанието на децата 
и колегите да са тук е голямо. 
Радваме се, че в училище отно-
во се чува детски смях и глъч. 
Не може да не отбележим как 
се отразява обучението в елек-

тронна среда на малките учени-
ци. Въпреки упоритата работа 
на техните родители и учители 
има пропуски в обучението. 
Най-ощетени са и най-трудно 
се справят децата в първи клас.

„Изгрев“  - Какво е Ваше-
то мнение за дистанционната 
форма на обучение за раз-
личните етапи на обучение 
в училище – как се отразява 
на учениците, какво споделят 
учителите с Вас? 

П. Валентинова –  Мнението 
ми за дистанционната форма на 
обучение (не само моето, а и на 

други директори и колеги 
учители) е, че това не бива 
да продължава прекалено 
дълго. Учениците ни губят 
навици, желание и интерес 
към този вид обучение, а 
и учителят не може да има 
пряко наблюдение върху 
работата на всеки ученик...

„Изгрев“  - В нашето 
средно училище гимназ-
истите придобиват про-
фесионална подготовка. 
Онлайн обучението не ги 
ли ощетява откъм прак-
тически занятия?

П. Валентинова – Да, 
това със сигурност е така, 
но в момента има заповед, 
с която са разрешени и се 
водят практически заня-
тия в училище. В периода 

на обучение в електронна сре-
да, преподавателите наблегнаха 
повече на теоретичната подго-
товка, в момента се водят прак-
тически занятия.

„Изгрев“ - Според Вас кои 
класове трябва да възстано-
вят присъствена форма на 
обучение постоянно и защо 
(ясно е от анализа на данни-
те за разпространение на ко-
ронавируса и новия щам, че 
няма да е за всички ученици 
от V – XII клас)?

П. Валентинова –  Трудно 
ми е аз да определя кои учени-
ци трябва да са в присъствена 
форма на обучение. Желателно 
е всички да са, но съобразявай-
ки се с новите условия, в учи-
лище поетапно ще се завръщат 
учениците, така както е според 

заповедта на здравния минис-
тър.

„Изгрев“ – Предстоят 
държавни зрелостни изпити 
(ДЗИ), национално външно 
оценяване (НВО). Редуването 
на различните форми на обу-
чение – дистанционна и при-
съствена (каквото бе обявено 
в заповедта на Министъра 
на здравеопазването от 1.02. 

т.г. – бел.ред.) ще съдейства 
ли за по-добра подготовка на 
учениците, които ще полагат 
изпити?

П. Валентинова –  За мен 
тук по-важен е въпросът дали 
учениците ще бъдат доста-

тъчно подготвени за НВО и 
ДЗИ, редувайки двете форми 
на обучение - дистанционна и 
присъствена. Когато ученици-
те са при нас в училище, пре-
подавателите по съответните 
учебни дисциплини провеждат 
пробни матури, пробно външ-
но оценяване, за да се прецени 
нивото на усвояване на матери-
ала. Благодарение на упорития 
труд и всеотдайност на препо-
давателите вярвам, че и тази 
година ще постигнем много 
добри резултати. 

„Изгрев“ – Г-жо Валенти-
нова, какво ще пожелаете на 
учениците и на техните роди-
тели?

П. Валентинова –  Поже-
лавам преди всичко да бъдат 
здрави, търпеливи и отговор-
ни. Благодарим на родителите 
за съвместната работа и разби-
ране, за да можем да се справя-

ме с обучението в електронна 
среда. 

„Изгрев“ – Благодаря Ви за 
това интервю.

П. Валентинова –  Благодаря 
Ви и аз.

Разговаря Йордан Енев

Изследването в СУ „Асен Златаров“ 
приключи на 26 януари.

От почти месец, първокласниците учат и творят в класните 
си стаи.
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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

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

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

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ЧЕСТИТ  
50-ТИ ЮБИЛЕЙ 

на  

Петко 
Стефанов 

Петков
Честит рожден ден, вуйчо Петьо!

Желаем ти изобилие от здраве, 
щастие и късмет!

С много обич - Ема,  
Ливия и Дарий

З А П О В Е Д
На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 64, ал.3, чл. 194 
ал.1 и ал.4 от ЗУТ, чл.64, ал.3, т.1, буква „б“ от Зако-

на за енергетиката, Глава трета, Раздел I от Наредба 
№16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, 
във връзка с Разрешение за строеж №01/27.02.2020г., изда-
дено от Областен управител на област Добрич на името 
на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София, 
бул. “Цар Борис III“ №201, за обект: Реконструкция на ВЛ 

110 kV „Дропла“ от п/ст „Генерал Тошево“ до п/ст „Шабла“

НАРЕЖДАМ
На основание чл. 194 ал.1 от ЗУТ собствениците и ползва-

телите на недвижими имоти, попадащи в сервитутната зона 
на съществуваща ВЛ 110kV „Дропла“ на територията на об-
щина Шабла (в землищата на с.Пролез, с.Горичане и гр.Шабла) 
да осигурят свободен достъп за извършване на разрешените 
строително-монтажни работи от Изпълнителя на обект: 

Реконструкция на ВЛ 110 kV „Дропла“ от п/ст „Генерал То-
шево“ до п/ст „Шабла“

за срок от 01.03.2021 г. до 01.12.2021 г.
След завършване на работите по СМР на обекта в определе-

ния срок, Изпълнителят на обекта е длъжен веднага да отстра-
ни всички повреди, причинени на поземлени имоти във връз-
ка с изпълнените СМР, включително почистване на трасето и 
възстановяване на пътищата за достъп.

В случай, че повредите не могат да бъдат отстранени, пра-
воимащите да бъдат обезщетени за причинените вреди от Въз-
ложителя на обекта с обезщетение в размер, определен по реда 
на чл. 210 от ЗУТ, съгласно изискването на чл.194, ал.4 и ал.5 от 
ЗУТ. Размерът на обезщетението се определя по пазарни цени, 
предложени от комисия, назначена от кмета на общината и се 
изплаща в едномесечен срок от влизането в сила на оценката.

Заповедта да се съобщи по реда на чл.61, ал.3 от АПК, на 
Възложителя и Изпълнителя на обекта, за сведение и изпъл-
нение.

Настоящата заповед може да бъде оспорена, съгласно чл.215 
от ЗУТ, в 14 дневен срок от датата на съобщаването.

Съгласно условието на чл.217, ал.1, т.8 от ЗУТ, оспорването 
на заповедта пред съда не спира нейното изпълнение.

МАРИЯН ЖЕЧЕВ
Кмет на община Шабла  

ЗДРАВНИЯТ МИНИСТЪР ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД, 
С КОЯТО ОТ ФЕВРУАРИ СЕ РАЗХЛАБВАТ 

ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ
Със своя заповед министърът на здравеопазването удължава 
срока на въведените в страната временни противоепидемични 
мерки, считано от 1 февруари до 30 април.
Със заповедта се допускат присъствените учебни занятия и 
за учениците от 5-и до 12-и клас при спазването на следния 
график:

- от 4.02 до 17.02 – присъствено се обучават учениците от 7, 
8 и 12 клас;

- от 18.02 до 2.03 – присъствено се обучават учениците от 5, 
10 и 11 клас;

- от 4.03 до 17.03  – присъствено се обучават учениците в 6, 9 
и 12 клас.

От 1 февруари се разрешават посещенията в кината и участието в 
занятия на творческото, танцовото и музикалното изкуство, при 
използване на 30% от капацитета на помещенията и спазване на 
физическа дистанция.
От началото на февруари фитнесите могат да възобновят работа-
та си при използване на до 50% от капацитета на помещенията.
До 28 февруари са преустановени посещенията в заведенията за 
хранене и развлечение, като се допускат доставки или вземане на 
храна за дома и офиса. Изключение от забраната се допуска за 
ресторантите в местата за настаняване при досегашните изиск-
вания.
От 1 март се допускат посещенията в заведения за хранене и раз-
влечения, с изключение на дискотеки, бар-клубове, пиано-ба-
рове, бар-вариете и нощни барове, при използване на до 50% от 
капацитета им, отстояние от 1,5 м. между облегалките на столове 
на две съседни маси и носене на защитни маски за лице от пер-
сонала.
От началото на  месеца (бел.ред – днес) работата си възобновяват 
търговските центрове и МОЛ-овете, като малолетните и непъл-
нолетни лица имат право да ги посещават само ако са придруже-
ни от родител, настойник/попечител или от друго пълнолетно 
лице.
От 29 януари до 30 април се въвежда изискването пристигащите у 
нас да представят документ за отрицателен резултат от проведен 
до 72 часа преди влизането в страната PCR-тест.
Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дълго-
срочно или продължително пребиваване в страната и членовете 
на техните семейства, които не представят документа, се поставят 
под 10-дневна карантина.
Изключение от изискването за отрицателен резултат от PCR-тест 
се допуска за водачите на автобуси, извършващи международен 
превоз, водачите на товарни автомобили, извършващи или при-
ключващи международен превоз, екипажите на плавателни съ-
дове и въздухоплавателни средства, пограничните работници и 
транзитно преминаващите през страната.

НА ПЕТЛЬОВДЕН  МК „ПОРТУС КАРИА“ 
НАВЪРШВА 8 ГОДИНИ

Честит Петльовден - ден на 
мъжката рожба! Да са ни живи 
и здрави родените и неродени 
български юначета! За нас от 
Морски клуб „Портус Кариа“ 
този традиционен празник е 
още по-специален… 

Преди 8 години, на 2 февру-
ари 2013 година, се събрахме 
морски ентусиасти и харпун-
джии в уютната обстановка на 
къща за гости „Юлско утро“ в 
гр. Шабла и учредихме Морски 
клуб „Портус Кариа“! За този 
период успяхме да изградим 
един талантлив и набиращ ско-
рост отбор по подводен рибо-
лов, който прославя община 
Шабла и шабленската морска 
школа на турнирите по подво-
ден риболов от купа „България“ 
и Републиканските първенства 
на БФПС. Самите ние ежегод-
но организираме кръг от купа 
„България“, който осем поред-
ни години е еталон за добра ор-
ганизация и гостоприемство. 
Чрез нашата социална дейност 
полагаме усилия да предадем 
натрупаните знания и опит на 
по-младите поколения, на кои-
то разчитаме за приемственост 
и надграждане. Открито гово-
рим за проблемите на Черно 
море и се стараем всячески да 
бъдем примерни посланици на 
Шабла и североизточния Чер-
номорски регион.

През изминалата тежка и 

драматична 2020 година, кога-
то пандемията от коронавирус 
Covid-19 преобърна живота на 
всички, ние от Морски клуб 
„Портус Кариа“ съумяхме да 
останем концентрирани и да 
постигнем едни от най-голе-
мите си успехи.  Отново не 
пропуснахме нито една над-
превара от спортния календар 
на Българската федерация по 
подводни спортове и органи-
зирахме по най-добрия начин 
ежегодния турнир по подво-
ден риболов за купа „Шабла“ 
в с. Тюленово. Нещо повече – с 
бронзовите медали от 52-то ре-
публиканско първенство в гр. 
Несебър, затвърдихме успеха 
си от 2018 г. и с гордост и уве-
реност можем да кажем, че ша-
бленският отбор е 3-та сила по 
подводен риболов в България! 
Спечелихме домакинското със-
тезание, взехме и бронза! Към 
това като прибавим наградата 
за „Най-голяма риба“ от Не-
себър и няколко много добри 
класирания в топ 10 на наши 
състезатели в предишните кръ-
гове от купа „България“, не е 
изненада, че най-накрая наш 
състезател попада в разшире-
ната ранглиста за национален 
отбор на България по подводен 
риболов! 

През годините нашите със-
тезатели завоюваха още редица 
купи и трофеи! Спечелихме и 

приза за „Най-добър отбор“ за 
2017 и 2018 г. на община Шабла.

Организирахме турнир по 
спортен риболов за деца, който 
в предстоящите години ще се 
постараем да превърнем в тра-
диция.

Съумяхме да изпълним два 
проекта с европейско финан-
сиране, с което надградихме 
материалната си база. Така съз-
дадохме условия за по-добър и 
безопасен тренировъчен про-
цес, увеличихме и дейностите 
- каякинг, дайвинг и яхтинг за 
деца.

Бяхме неизменна част от ор-
ганизацията и подсигуряване-
то на редица местни събития, 
като Тюленово арт-фест, Голя-
мото скачане 2017 и др.

Редовно участваме добро-
волно и енергично в инициа-
тиви, като „Да почистим Бъл-
гария“ и др.

Наши лектори изнасяха 
образователни презентации 
за Черно море на учениците в 
училищата на община Шабла.

Дейността ни беше отразя-
вана с репортажи, предавания 
и статии в местни и национал-
ни медии, като БНТ, БТВ, Хоби 
ТВ, Каварна ТВ, в. „Изгрев“ и 
Дарик...

Но това е само началото... 
СНЦ „Морски клуб Портус Ка-
риа“ продължава да надграж-
да! Жадни сме за още спортни 

успехи, а в социалната сфера 
имаме редица идеи, които ще се 
опитаме да осъществим. Като 
начало през 2021 година се на-
дяваме да получим одобрение 
на наш проект, с който кан-
дидатстваме пред МИРГ „Ша-
бла-Каварна-Балчик“, благо-
дарение на който 30 граждани 
на общините Шабла, Каварна и 
Балчик ще имат възможност да 
получат безценни и безплатни 
курсове за капитани, спасители 
и др.

Благодарим на община Ша-
бла за безрезервната подкрепа 
през всичките години, както и 
на нашите дарители и спонсори!

Благодарим на шабленци 
и на нашите симпатизанти за 
признанието и подкрепата!

Всичко постигнахме чест-
но, спортсменски, с желание и 
страст! 

Ние сме Морски клуб „Пор-
тус Кариа“ от гр. Шабла!

Честито на всички учреди-
тели, членове, състезатели и 
симпатизанти!

    Димитър Петков Франгов
    Председател на СНЦ 

„Морски клуб Портус Кариа“


