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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

“Ако искаш да разбереш думата щастие, приеми я като награда, а не като цел.” 
Антоан дьо Сент-Екзюпери

МИСЪЛ НА БРОЯ СЪОБЩЕНИЕ
Към 8 февруари 2021 г., общият брой на диагностицираните 

лица с COVID-19 на територията на община Шабла е 5 (пет). Едно 
от тях се намира в болнично заведение, а другите четири са на до-
машно лечение. Под карантина са поставени 4 лица.

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

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.

О Б Я В А
На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия и в из-

пълнение на Решение № 352 от Заседание на Общински съвет 
Шабла от 22.10.2008 година,

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. 

Община Шабла
СТАРТИРА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА 

„АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“ 
Повече за новата социална услуга  - четете на стр. 4

ПОВЕЧЕ ЗА НАЦИОНАЛНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 
НА УЧИЛИЩАТА В ОБЩИНАТА

На 4 февруари 2021 година с направе-
ните антигенни тестове в ОУ „Св. Климент 
Охридски“ с. Дуранкулак приключи из-
следването на персонала за училищата от 
община Шабла. Това е масово тестване за 
тези институции в цялата страна, чиято 
цел е проверка за разпространението на 
COVID-19 преди големите ученици да се 
върнат в класните стаи. Преди това, на 25 
и 26 януари, бяха тествани и работещите в 
СУ „Асен Златаров“.

Изследването в двете училища бе на-
правено от медицинската сестра в СУ 
„Асен Златаров“ – ЗЛАТИНА АЛЕКСАН-
ДРОВА. За целта, на 22 януари, Алексанро-
ва премина специално обучение на меди-
цинските специалисти от областта в РЗИ 
Добрич. Ето какво сподели тя по темата за 
„Изгрев“:

„На 25.01.2021 г. стартира национално-
то изследване с антигенни тестове в сфера-
та на образованието. Целта на кампанията 
е да се установят нивата на т. нар. „скрита 
заболеваемост“ за COVID-19.  В усложне-
ната епидемична обстановка са предвиде-
ни възможности да се хване отрано носи-
телство на вирус в работна обстановка в 
училищата.Тестът е предназначен за пър-
воначален скрийнинг на коронавирусна 
инфекция, като открива COVID-19 анти-
ген, но не трябва да се използва  като един-
ствен критерий  за определяне на SARS-
Cov-2 инфекция, а други методи, признаци 
и симтоми  трябва да бъдат взети при ди-
агностиката.        

Такова изследване направих в СУ ,,Асен 
Златаров“- Шабла и ОУ,,Свети Климент 
Охридски“- с. Дуранкулак. В шабленското 
училище бяха тествани 28 души. Всички 
те имат пряк контакт с децата. За щастие 
няма положителни тестове между нас, 
казвам „за щастие“, защото иначе щеше 
да последва карантиниране, назначено от 
РЗИ, отдел „Епидемиология“. Но пък и 
идеята беше тази - да прихванем отрано 
наличие на вирус, ако го има в колектива. 

В училището в Дуранкулак от 15 души 
персонал, бяха изследвани 11 работещи 
сред децата. Там също всички резултати са 
отрицателни. Проверката не беше излиш-

на, защото, макар и без симтоми, хората 
някак се успокоиха, че всичко е наред.

Тестовете, с които работихме, са 
Humasis COVID-19 Ag Teste едностъп-
ков ин витро диагностичен тест, базиран 
на имунохроматографски анализ. Той е 
разработен е за качествено откриване 
на SARS-Cov-2 антигени в назофаринге-
ален тампон от пациенти със съмнение 
за наличие на инфекция. Тестът използ-
ва моноклонални антитела, специфични 
за COVID-19 антигени, за да открие съ-
ответните антигени във взетите проби. 
Нитроцелулозната мембранна лента в ус-

тройството има тестова и контролна ли-
ния. Когато пробата се постави в отвора 
на образеца, той мигрира към конюгира-
ната подложка, която съдържа антитела  
срещу антигена SARS-Cov-2, конюгиран 
с колоидно злато. Ако пробата съдържа 
SARS-Cov-2 антигени, се образува ко-
нюгиран комплекс антиген-антитяло. 
Комплексът продължава да мигрира през 
мембраната, докато достигне тестовата 
линия, където се свързва с имобилизи-
рани антитела и образува видима цветна 
лента в тестовата линия. Пробата про-
дължава да се движи по мембраната, до-

като достигне контролната линия, където 
излишният конюгат се свързва и образу-
ва втора видима линия. Тази контролна 
линия показва, че пробата е мигрирала 
по мембраната по предназначение и че 
тестът е извършен правилно.  

Частите на теста са опаковани индиви-
дуално в алуминиеви опаковки, съответ-
ните тампони за пробовземане са стерил-
ни. Използваме епруветка за еднократна 
употреба с буфер за екстракция и филтър-
на капачка. Взетата проба се тества ведна-
га след вземането за най-добри резулта-
ти. Разчитането на резултата е до 15-тата 
минута, след като пробата е поставена в 
епруветката.

Резултатите от проучване показват, че 
клиничната чувствителност и специфич-
ност  на  Humasis COVID-19 Ag Teste е 
направена след тестване на общо 303 кли-
нични тампона от проби на пациенти, със-
тоящи се от 112 положителни и 191 отри-
цателни проби. Статистическият анализ за 
извличане на клинична чувствителност и 
специфичност е извършен, както е описан 
в CLSIEP12A2,,Протокол на потребителя 
за оценка на изпълнението на качествени 
тестове“. Humasis COVID-19 Ag Teste дава 
107 положителни и 5 отрицателни отго-
вора на общо 112 положителни пациента. 
При отрицателните няма разлика - 0 поло-
жителни и 191 отрицателни теста.“

Изгрев

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ТЕАТЪР!
ДТ „Сава Огнянов“ Русе 

представя 

„МЪЖКА ЗАДУШНИЦА“ 
от Емил Бонев 

по романа „Видрица“ на поп Минчо Кънчев
моноспектакъл 

на НИКОЛАЙ УРУМОВ 
На 18 февруари 2021 година (четвъртък) 

от 18.00 ч. в салона на НЧ „Зора 1894“ Шабла.
Вход свободен!

Входът ще бъде с пропуски за 30% от местата,  
с определено място и ред. 

Пропуски могат да се заявят на тел.: 05743/40-28, или да се 
получат в кабинета на читалищния секретар,  

служебен вход, ет. 2.
Посетителите в салона трябва да спазват  

обявените противоепидемични мерки за носене на маска  
и отстояние през място един от друг.

На 10 февруари 2021 г. (сряда) се отбелязва 

ХРАМОВИЯ ПРАЗНИК НА ЦЪРКВАТА 
„СВ. ХАРАЛАМПИЙ“ В ШАБЛА

Ще бъде отслужена Празнична  
Света Литургия, след което ще бъде отслужен 
празничен водосвет и според традицията ще 

бъде осветен пчелен мед.  
Празникът ще е с начален час 9:00.

Миряните се призовават към спазване на всички 
противоепидемични мерки, въведени в държавата.

ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА НА ВИНОТО – 
ШАБЛА 2021 г.

14 февруари 2021 г.
09.30 часа – Начало на ритуала по зарязване на 
лозята  с ФГ „Добруджанка” при НЧ ”Зора1894” 
Шабла.
10.30 часа – Награждаване на победителите в 
конкурса за червени и бели вина  и коронясване 
на Царя на виното – Шабла 2021 г.

Празникът ще се проведе на Градски площад , 
пред сградата на читалището. При лошо време -  

във фоайето на читалище „Зора 1894” – гр.Шабла.
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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
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 12 февруари На 15 февруари 
2021 година  2021 година
се навършват се навършват
2 години 4 години
от смъртта на от смъртта на

ЕЛЕНКА ВЕЛИКОВА ГЕОРГИ ИВАНОВ 
ГЕРДЖИКОВА  ГЕРДЖИКОВ
починала на 80 години починал на 83 години

Минават дни, месеци, години,
но ние никога няма да ви забравим!

Обичаме Ви!
Почивайте в мир!

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

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

 “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.

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

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

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ДНЕВЕН РЕД
на заседание   на Общински съвет – Шабла, което ще се проведе на

10.02.2021 г.  (сряда) от 13.30  часа  
Комисия по бюджет фи-

нанси  и данъчна политика
 1.  Докладна записка относ-

но издаване на запис на запо-
вед от община Шабла в полза 
на Министерство на околната 
среда и водите, Главна дирек-
ция „Оперативна програма 
околна среда“ – Управляващ 
орган на оперативна програма 
„Околна среда 2014 - 2020 г.“  
обезпечаваща авансово плаща-
не по проект №BG16M1OP002-
3.027-0002-C01/04.01.2021г. с 
наименование „Подобряване 
природозащитното състояние 
на червеногушата гъска (Branta 
ruficollis, Pallas, 1769) чрез из-
пълнение на мерки от Плана 
за действие за вида (ПД,2018)“, 
одобрен за финансиране по 
приоритетна ос № 3 „НАТУРА 
2000 и биоразнообразие“ на 
Оперативна програма „Околна 
среда 2014 – 2020 г.“ финанси-
ран по Административен дого-

вор БФП №Д-34-1 от 04.01.2021 
година.

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

2. Докладна записка относ-
но изпълнение на Програмата 
за управление и разпореждане 
с имоти общинска собственост 
за 2020 година.

3. Докладна записка относ-
но годишна програма за упра-
вление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2021 
година.

Комисията по устройство 
на територията, благоустро-
яване, законност, 

обществен ред и екология
4. Докладна записка относно 

приемане на Наредба за опре-
деляне обема на животновъд-
ната дейност, местата и реда за 
отглеждане на селскостопан-
ските животни на територията 

на Община Шабла.
5.  Докладна записка относ-

но определяне на представи-
тел на община Шабла в извън-
редното Общо събрание на 
„МБАЛ-Добрич“ АД.

6.  Докладна записка относ-
но одобряване промяна на ре-
гулацията на част от квартали 
79, 80, 81, 116, ул.“Стара пла-
нина“ от о.т.415 до о.т. 467 и ул. 
„Долина“ от о.т. 414 до о.т. 421 в 
гр. Шабла, община Шабла.

7.  Докладна записка относ-
но одобряване на ПУП-ПP за 
елементи на техническата ин-
фраструктура – външен водо-
провод и електрозахранване 
20 кV до ПИ 24102.503.186 по 
плана на с.Дуранкулак, община 
Шабла.

8. Докладна записка относно 
определяне периода и терито-
риите в община Шабла, в които 
се забраняват извършването на 
строителни и монтажни рабо-

ти, по смисъла на чл.15 от Зако-
на за устройство на Черномор-
ското крайбрежие.

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

9. Докладна записка относ-
но Отчет на Плана  за действие 
за 2020 г. на община Шабла за 
подкрепа на интеграционните 
политики ( 2015 - 2020 година) .

10. Докладна записка относ-
но създаване на нова социална 
услуга „Асистентска подкрепа“, 
държавно –делегирана дейност.

11. Докладна записка относ-
но увеличаване броя на потре-
бителите (капацитета) на Цен-
тър за обществена подкрепа гр. 
Шабла.

12. Докладна записка относ-
но увеличаване капацитета на 
Център за социална рехабили-
тация и интеграция гр. Шабла.

13. Други.

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 14 г. 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.   до 26.02.2021 г.

Тел. 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.

ТЪРСЯ
ПРОДАВАЧКА

за рибен  
магазин  
в Шабла.

Телефон за контакт: 

0888/48-51-44
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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

ПОЕТИЧЕН КЪТ 

СЪИЗМЕРВАНЕ
“....защото можеш да стъпиш 
върху Евангелието,
за да стигнеш Хляба, но не мо-
жеш да 
стъпиш върху Хляба, за да стиг-
неш
Евангелието.“

Николай Христов (Баткото)

О, спестете си думите! Знам ви отдавна аршина,
с който мерите всички човеци на низши и свои.
На куршуми и погледи – срамна, убийствена стигма
съм обръгнала вече. И няма какво да говорим.

Не дораснах до вас. Нито връх изкатерих заветен.
Отвърнете си погледа – мравка съм – драпам по стръмното.
Кални нокти съм, прах по потта, груби длани, нацепени.
Ровя стръвно Пръстта на Всевишния – аз – простосмъртната.

И защото сте чисти по плът и душа, затова ли
изтърбушихте църквите, чак се протриха иконите.
От потребност ли някаква? Или и в делник, и празник
да си мерите стълбите с Господ – кой по е нагоре?

Мойте църкви са Ниви, под купол небе. А житата –
златни свещи – горят. Всяка бучка Земя е икона.
Щом засвети в зелено, щом плод й завърже душата,
аз подобно на Бог й се кланям – корен по корен.

Не на мене дължите... Той, Господ, дано ви прости – 
да се бяхте смирено поне по веднъж преклонили
пред Храма на Ноктите кални на свойте отци,
дето с къртовски труд  от Пръстта са ви “порастили“.

Но е низка Пръстта. А пък вие – до възбог възвишени.
Тъй надменно над плодния празният клас извисява се.
Тая щедра Земя не ни пита кой важен, кой низши,
а по равно налива за всеки по къшей от Хляба си.

И съм толкоз нищожна – прашинка пред Него. Червена.
Като капчица кръв – за човешка греховност курбана.
Сътворил ни от кал, Господ само по нея ни мери –
аз съм Хляба в ръцете Му, вие сте всичко останало.

Светла ИлиеваОБНОВИХМЕ  ПЕНСИОНЕРСКИЯ КЛУБ  В  ДУРАНКУЛАК
През пролетта на 2020 го-

дина, кметство Дуранкулак,за-
почна ремонт в пенсионерския 
клуб, който е  в старото учили-
ще в центъра на селото. Това е 
сграда с богата история и кул-
турно значение за селото.  

Кметът на община Шабла, 
Мариян Жечев, прие идеята за 
създаване на място, където мал-
ки и големи да се забавляват.

И така, малко по малко 
започна ремонта на пенси-
онерския клуб. Подменена бе 
входната врата на клуба и се 
отвори нова към голямата зала 
с идеята след време това да се 
превърне в спортна зала на за-
крито. Изкъртена бе мазилка-
та, както и тавана и се започна 
вътрешна изолация.  Поста-

виха се нови кабели за ел. 
инсталацията , шпакловка и 
нова подова настилка ламинат.   
Всички ремонтни дейности 
бяха извършени от кмета на 
Дуранкулак Веселин Йорданов 
и неговия екип.  Доброволци, 
които помагаха при извърш-
ване на ремонтните дейности 
бяха :  Христо Панчев,  Деян 
Апостолов,  Даниел Златев,  

Димитър Ников, Петър Ива-
нов. Те взеха активно участие 
в работата.

Дейностите бяха разноо-
бразни и в процеса на работа 
се наложи някои неща да бъдат 
променени.

С финансовата подкрепа  
на Живко Спасов  (общински 
съветник в ОбС Шабла) се из-

гради тавана на помещението. 
Чрез г-н Спасов клубът се сдо-
би с нов телевизор за малки и 
големи.

Община Шабла осигури 
финансирането на материали 
и обзавеждане на обновения 
клуб.

Закупени бяха нови маси и 
столове. Обзаведохме също с 
шкафчета и кафе машина.

И така  в началото на  яну-
ари, клубът  отвори врати при 
спазване на противоепидемич-
ните мерки, въведени в страна-
та.

Всеки вторник  от 14,00 ч., 
членовете на пенсионерския 
клуб могат да провеждат свои-
те сбирки. Населението на Ду-
ранкулак благодари на кмета,  
Веселин Йорданов за сръчните 
му ръце, както и   на кмета на 
община Шабла г-н Мариян Же-
чев за безценното съдействие! 
Съвместната им работа,  про-
дължава да дава ползотворни 
резултати, без които клубът 
нямаше да изглежда в този вид, 
който е сега. 

Уважаеми г-н Йорданов, 
скъпи  Веско, продължавай да 
работиш както досега за благо-
то на малкото китно селце Ду-
ранкулак!

Николинка Георгиева, 
читалищен секретар на 

НЧ „Дружба 1898“

В ОДК ШАБЛА ОТНОВО ТВОРЯТ…
Работата с ръце е и медита-

ция, и творчество, и предиз-
викателство, и дисциплина. 
В това неизменно се уверяват 
възпитаниците на Общински 
детски комплекс - Шабла, до-
като събрани под “шапката” на 
клубовете “Сръчко” и “Еко-арт 
ателие” на всяка своя сбирка 
създават уникални и краси-
ви мини-творби. Комплексът 
отново отвори врати за посе-

щения в началото на януари и 
въпреки някои ограничения, 
свързани с броя участници и 
състава на групите, през из-
миналия месец програмата 
беше запълнена и всекиднев-
ните занятия събираха най-ак-
тивните. Според Десислава 
Донева, ръководител на двете 
форми в ОДК, желанието на 
децата да компенсират вре-
мето прекарано в изолация у 
дома е очевидно. Заразяващ е 
и интересът им към процеса на 
сътворяването. “Впускаме се в 
приключението на всеки един 
проект със страстта на изобре-

татели. Целта и на двата клуба 
е от непотребното, от вторич-
ната суровина чрез фантазия и 
умения, да създадем нещо ново 
- практично и полезно, което 
може да се превърне в част от 
бита ни и същевременно да 
отразява нашата индивидуал-
ност”. Така се раждат постав-
ките за мобилни телефони и 
висящи органайзери от стари 
ролки тоалетна хартия, мини-
атюрните вазички върху осно-
ва от стари компакт-дискове, 
подложките за чаши, израбо-
тени от стари списания, пана-
та за стена от рециклируеми 
материали. “Освен че се учат 
да вярват в себе си - че могат 
да върнат към живот старата и 
непотребна вещ, да дадат цвят 
и усмивка на ежедневието, се 
стремим да възпитаме и нов 
поглед към живота. Отноше-
ние към свят, който трябва да 
пазим и да не замърсяваме с 
излишен отпадък.”

Тъй като тази година към 
ОДК - Шабла няма разкрита 

школа по живопис, а децата с 
интерес към изобразителното 
изкуство са много, част от за-
нятията на двата клуба с малки 
творци са свързани и с участия 
в конкурси за рисунка. През на-
стоящата седмица предстои да 
бъдат изпратени няколко кар-

тини за Националния конкурс 
“Космосът и ние”, организиран 
от Фондация „Устойчиво раз-
витие за България” и Синдика-
та на българските учители със 
съдействието на Руския кул-
турно-информационен център. 
Кирил Йотов, директор на ОДК 
- Шабла сподели: “Радващото е, 
че започнахме да получаваме и 
персонални покани за конкур-
си. В моментната ситуация това 
се оказва един от най-достъп-
ните начини децата да бъдат 
провокирани и да са активни, 
така че възможностите са мно-
го. Стараем се да подбираме 
онези от предложенията, които 
отговарят на интересите и въз-
можностите на нашите възпи-

таници.”
Февруари настъпва, а с на-

ближаването на един любим 
традиционен празник в Ком-
плекса вече са извадили белите 
и червени конци. Какво ли още 
ще сътворят детските ръце?

Изгрев

Моливник, изработен от Йо-
ана Йотова от клуб „Сръчко“ 
на ОДК.

Рая Христова вихри фантазията си в „Еко-арт ателие“.

В процес на подготовка за поредния конкурс. На снимката – Де-
ница Вълчанова (вляво на снимката) и Гергана Ялнъзова.

Кметът на Дуранкулак, Веселин Йорданов.

Така изглежда  клубът сега…
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РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП: Йордан Енев, Йорданка Радушева

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

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

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

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА 
ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА: 

Храм“Свети Георги 
Победоносец“

с.Тюленово

Банка ДСК - клон Шабла
Разплащателна 

сметка-02-24564008
IBAN- 

BG74STSA93000024564008

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.

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

ВАЛЕЖИТЕ В ОБЛАСТТА  -  С НАД 50% 
ПОВЕЧЕ ОТ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА

Дефицитът на почвена влага 
при зърнените култури от края 
на миналата година е преодо-
лян, което оказа благоприятно 
въздействие върху развитието 
на есенните посеви. Това сочат 
данните от доклад, изготвен от 
експерти на Министерство на 
земеделието, храните и гори-
те (МЗХГ), проследяващ въз-
действието на основните ме-
теорологични фактори върху 
развитието и фитосанитарното 
състояние на земеделските кул-
тури в страната.

Анализът сочи, че развитие-
то на основни есенни култури, 
които са били засети в опти-
малния агротехнически срок 
през октомври (най-вече при 
пшеницата) протича при до-
бро съчетание между топлина 
и влага. В резултат на по-огра-
ниченото количество валежи 
през ноември, височината и 
гъстотата на посевите със зим-
ни житни култури на места е 
неравномерна. В по-голямата 
част от полските райони обаче 
липсата на валежи е компен-
сирана през следващите два 
месеца.

Валежите през октомври 
2020 г. в област Добрич са били 
78 литра на кв. м, при 24 литра 
предходната година. За но-
ември валежите в региона   са 
били 30 л, а през 2019 г. са били 
28 литра. През декември мина-
лата година количеството пад-
нали валежи в областта са били 
82 л/кв. м, а година по-рано са 
били едва 27 л.

Особено отчетлива е раз-
ликата при валежите между 
2019 и 2020 г. през декември и 
януари. В почти всички измер-
вания в страната, количествата 
на валежите през 2020 г. са зна-
чително повече и превишават 
с над 50% средните количества 
валежи.

 Развитието на пшеницата 
през октомври протичаше при 
добро съчетание между топли-
на и влага. В края на ноември 
при пшеницата се наблюдават 
различни фази: от „пониква-
не – трети лист” до „братене”, 
предимно при посевите засети 
в оптимален агротехнически 
срок – през октомври. Вслед-
ствие ограничените по коли-
чество ноемврийски валежи, 

височината и гъстотата на по-
севите със зимни житни култу-
ри е неравномерна. Климатич-
ните аномалии в началото на 
зимата, с максимални темпе-
ратури достигнали на места до 
18-20°С удължиха вегетацията 
на зимните житни култури.

Както вече бе посочено и 
в януарския бюлетин на JRC 
(Съвместният изследовател-
ски център на Европейската 
комисия), през периода от 11 
– 17.01.2021 г., наднормени-
те температури поддържаха 
процесите на вегетация при 
зимните житни култури. Пад-
налите повсеместни валежи 
над страната между 30 l/m2 и 
50 l/m2, а на места и над тези 
количества благоприятстваха 
процесите на влагонатрупване 
в еднометровия почвен слой.

При повечето посеви в Ду-
навската равнина и по Черно-
морието фазата на есенниците 
е „братене”, а в част – фаза „тре-
ти лист”. 

Настъпилото застудяване 
в средата на месеца възстано-
ви покоя при зимните житни 
и рапицата и в южните райо-

ни на страната. Минималните 
стойности, до минус 10 – 12 
°С, бяха малко над критични-
те за зимуващите във фазите 
„трети лист” и „братене” зимни 
житни култури и за посевите с 
рапица, които успяха да фор-
мират розетка през есенната 
си вегетация. Тези стойности, 
при отсъствие на снежна по-
кривка и по-продължително 
задържане, представляваха 
опасност за късно засетите по-
севи с пшеница и ечемик, които 
прекратиха вегетацията си във 
фаза”1-2 лист”.

През  второто десетдневие 
на февруари (както и през пър-
вото) се очаква високо съдър-
жание на влага в горните поч-
вени слоеве, което ще ограничи 
възможностите за провеждане 
на някои агротехнически ме-
роприятия – подхранване на 
есенните посеви с азотни мине-
рални торове, предсеитбените 
обработки на площите, пред-
видени за засяване с ранни 
пролетни култури (грах, фий, 
овес, пролетен ечемик).

По материали от 
Про Нюз Добрич

Община Шабла

СТАРТИРА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА 
„АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“ 

в изпълнение на Закона за социалните услуги
Община Шабла в качеството си на доставчик на нова 

социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на 
Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 07.01.2021 
г. стартира приема на документи от кандидати за потре-
бители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална ус-
луга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домаш-
на среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в на-
дтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, 
предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асис-
тент“. 

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкре-
па“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целе-
ви групи: 

лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за само-
обслужване, които нямат определена по съответния ред степен 
на намалена работоспособност; 

деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни ув-
реждания с определена чужда помощ, които не ползват асис-
тентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска под-
крепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна 
среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да 
ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по на-
стоящ адрес, като необходимите документи за кандидатства-
не са следните:

Заявление-декларация (по образец);
Документ за самоличност (за справка);
Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински 

протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – ак-
туална епикриза и др. (копие);

Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично 
от кандидата за потребител).

Максималната   продължителност за ползване на социал-
ната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 
часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената инди-
видуална оценка на потребностите. 

Документи от кандидатите за потребители, желаещи 
да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в 
изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 
07.01.2020 г. в стая 106, в сградата на Община Шабла, ул. 
„Равно поле“ № 35, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ. 0887/716-910 – 
ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“ В ОБЩИНА ШАБЛА.

Отборът на „Спортист“ (вдясно на снимката), на терена на 
Градски стадион Шабла, секунди преди първия съдийски сигнал 
на контролата срещу „Калиакра“.

ОТБОРЪТ НА „СПОРТИСТ“ 
(ГТ) СЕ ПОДГОТВИ В ШАБЛА

Футболният състав на 
„Спортист 2011“  (Генерал То-
шево), проведе предсезонната 
си подготовка в Шабла. Това 
стана от 1 до 7 февруари, като 
момчетата, водени от добре по-
знатия в нашия град треньор, 
Димо Филев тренираха пре-
димно на Градския стадион в 
Шабла. Те се подготвяха също 
на пясъка на централния плаж 
на к-г „Добруджа“ и в спортна-
та зала в града.

На 6 февруари, на Градски 
стадион „Шабла“, членът на Се-
вероизточната Трета футболна 
лига, ФК „Спортист“ изигра 
контролна среща с намиращия 
се  едно ниво по-надолу от него 
в българската футболна йерар-
хия състав на ФК „Калиакра 
1923“ (Каварна). „Спортист“ 
очаквано надделя над кавар-

ненския тим с 2:0. Съдия на 
мача бе емблемата на шаблен-
ския футбол и поливалентен 
спортист като цяло – Драгомир 
Димов.

След края на мача, треньорът 
Димо Филев, който 8 години е 
водил и ФК „Нефтяник 2010“ 
Шабла, каза пред „Изгрев“: „От 
името на ръководството на ФК 
„Спортист 2011“, изказвам бла-
годарността си към кмета на об-
щина Шабла, Мариян Жечев за 
предоставената възможност да 
тренираме в тези отлични усло-
вия във вашия град! Благодаря 
на ст. експ. МДС в ОА Шабла, 
Живко Янев за добрата органи-
зация, както и на управителя на 
хостел „Шабла“ където (бяхме 
отседнали), Костадин Стоянов 
за гостоприемството.“

Изгрев


