
ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО ПУДООС 

За поредна година, Минис-
терството на околната среда 
и водите (МОСВ) и Пред-
приятието за управление на 
дейностите по опазване на 
околната среда (ПУДООС) 
обявиха конкурс в рамките 
на Национална кампания „За 
чиста околна среда – 2021 г.“ на 
тема „Обичам природата – и аз 
участвам“. 

На проведени заседания 
на комисията по оценка на 
проектните предложения са 

постъпили 833 проекта на 
общини и кметства, от които 
457 са одобрени за финанси-
ране. 

Два от тях ще се изпълняват 
на територията на общината.

Първият е проект на общи-
на Шабла – „Облагородяване 
на парково пространство в 
с. Тюленово, община Шабла“  
на обща стойност 9 991,80 лв. 
с ДДС. Проектът предвижда 
обособяване на алеи, озеленя-
ване, зацветяване, доставка на 

градинско оборудване и осве-
тителни тела в имота на ново-
построеният храм „Св. вмчк 
Георги“.

Вторият одобрен е на Кмет-
ство с. Дуранкулак –„Спорт 
и игри на открито” . Общата 
стойност на проекта е 9 969,85 
лв.

Проектът предвижда ре-
конструкция и модернизация 
на съществуващата спортна 
площадка и зона за отдих в 
центъра на селото. Ще бъ-

дат подменени и подновени 
съществуващите –  осветле-
ние, спортни мрежи, пейки 
и кошчета.  Ще се поставят  
комбиниран уред за спорт на 
открито  и детско съоръже-
ние с пързалка и катерушка.  
За по-приветлив вид ще бъде 
озеленена зоната, а за безопас-
ността на играещите ще бъде и 
оградена.

Той ще бъде реализиран с 
доброволен труд от жителите 
на Дуранкулак. 
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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Ако не ви харесва това, което получавате, променете това, което давате.“
Карлос Кастанеда

МИСЪЛ НА БРОЯ

ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 
ХРАМ ,,СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ 

С. ТЮЛЕНОВО 
НАБИРА СРЕДСТВА ЗА 

довършителни работи 
на храма.

 Банка ДСК - клон Шабла
 Разплащателно 

сметка-02-24564008
 IBAN-BG74STSA93000024564008

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
25 март (четвъртък), от 13:00 часа 

КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА 
НЕПОТРЕБНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

На 24 и 25 март 2021 година 
(сряда и четвъртък) „Елтехре-
сурс” АД, съвместно с oбщина 
Шабла, организират кампа-
ния за събиране на излязло от 
употреба електрическо и елек-
тронно оборудване във всички 
населени места от общината. 

Гражданите и фирмите 
могат да се освободят от не-

работещите си електроуреди 
(печки, хладилници, перални, 
телевизори, компютри и др.) 
с предварителна заявка за из-
возване, подадена до 24 март 
2021 година включително, на 
безплатен национален телефон 
0800 14 100 и на номер 0885 77 
00 41, както и на електронен ад-
рес order@makmetal.eu.

ДОБАВКА ОТ 50 ЛВ. ЗА 
ПЕНСИОНЕРИТЕ И ПРЕЗ АПРИЛ 
ПЛЮС 120 ЛВ. ЗА НАЙ-БЕДНИТЕ

Кабинетът осигури 105 млн. 
лева за изплащането на добав-
ката от 50 лева към пенсиите за 
месец април на всички пенси-
онери, независимо от размера 
на техните пенсии. 

През месец април ще се из-

платят и по 120 лева на 392 000 
пенсионери, които имат пенсия 
между 300,01 лв. и 396 лв., как-
то е заложено в Закона за бю-
джета на държавното общест-
вено осигуряване.

МС

СЪОБЩЕНИЕ
Към 15 март 2021 г., общият брой на диагностицираните лица с 

COVID-19 на територията на община Шабла е 10 (десет). Трима от 
тях се намират в болнично заведение, а другите седем са на домаш-
но лечение. Под карантина са поставени 5 (пет) лица.

Настоящата информация се предоставя от разработената 
система COV.ID, която представлява национален централизиран 
регистър на случаите с COVID-19 в България. Интегрираната 
платформа дигитализира събирането на лични и медицински 
данни от институции, работещи със случаи на COVID-19, 
като регионални здравни инспекции, гранична полиция, МВР, 
общопрактикуващи лекари, болници, лаборатории и общини. 
Платформата обработва данните по структуриран и сигурен 
начин, като дава на специализираните държавни институции 
информация в реално време.

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

УСЛОВИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ
 НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НА ИЗБОРИТЕ ЗА 

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
НА 4 АПРИЛ 2021 Г.

Съгласно Изборния кодекс хората с увредено зрение или със 
затруднения в предвижването могат да гласуват в избрана от 
тях подходяща секция. 
Общинска администрация - гр. Шабла съобщава, че подходящи 
за гласуване на хора с увреждания са избирателни секции с №2 
и №3, с  адрес: гр. Шабла, 
ул. „Добруджа“ № 2 в сградата на СУ “Асен Златаров“, където 
има изградена рампа.
Входа на сградата на посочените секции ще бъде обозначен 
със знак.

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до 
избирателните секции в изборния ден, могат да подават 

заявки на телефон: 05743/45-88 или на адрес: гр.Шабла, 
ул.“Равно поле“ №35 до Общинска администрация – 

гр.Шабла (екип за изборите). В изборния ден (4 април 2021 г.)  
заявки се приемат от 7.00 до 18.00 ч. 

При заявки Общината ще осигури автомобил.

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

Шабла – София – тръгване в 21.00 часа, 
пристигане в София в 5.50 часа.

София – Шабла – тръгване в 10.30 часа, 
пристигане в Шабла в 19.05 часа.

Работно време ва офиса в Шабла в сградата 
на хостел „Шабла“ (откъдето тръгват и  където 
пристигат автобусите): 8.30 часа – 13.00 часа

Телефон за връзка: 0879 356 055

ЧЕСТИТ 100-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ!

На 10 март 2021 година Иван Хаджииванов 
от Шабла навърши 100 години.

Човек не може времето 
да спре, 
най-хубавите спомени 
остават и с тях 
живеем по-добре.
Поднасяме ти букет 
от нежни пожелания
 за здраве, бодър 
дух  и дълголети над 
столетие!

Лили и Данко

КМЕТСТВО С. ТЮЛЕНОВО, 
НЧ «ИЗГРЕВ-1936» С. ТЮЛЕНОВО

 И ЖИТЕЛИТЕ НА С.ТЮЛЕНОВО,
поздравяват роденият в селото 
ИВАН АТАНАСОВ ХАДЖИИВАНОВ 

със 100-годишния юбилей!
Нека здравето и късмета все така с теб да бъдат! За теб са минали 
100 неповторими и изпълнени с емоции години, но продължавай 

да гледаш напред и да бъдеш свидетел на всичко красиво. 
Пожелаваме ти, в следващите години, да сбъднеш още много 
твои желания и да имаш сили да продължаваш напред-бавно, 

но славно!

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА БСП ГР.ШАБЛА 

КАНИ ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА НА 
ПРЕДИЗБОРНА СРЕЩА

с кандидатите за народни представители на „Коалиция 
БСП за България“ от област Добрич на 17.03.2021г. 

(сряда) от 17.00 часа в Градския парк.
Срещата ще завърши с музикална програма.
Срещи ще се проведат на същата дата  в 

читалищата на с. Дуранкулак от 14.30 ч. и 
с.Ваклино от 16.00 ч.

mailto:order@makmetal.eu
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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

ЧАСТНО ЛИЦЕ 
КУПУВА ДИРЕКТНО ОТ ПРОДАВАЧ 

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

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

ИЗКУПУВАМ
мотори – нови или стари,

 марка „Симсон“ или части от тях.
Телефони: 0887 62 53 72, 0877 67 23 72

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

ЗЪРНОБАЗА ШАБЛА
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ КАНТАРДЖИЯ 
НА ПОСТОЯНЕН ТРУДОВ ДОГОВОР.

Молби се подават в счетоводството на място.
За повече подробности: 0885 55 01 40, 0888 69 63 70 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.

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон:0878 263 071

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ИЗКУПУВАМ  
земеделска земя в общините Шабла, 

Каварна, Балчик и Г.Тошево. 
Телефони: 0579 7 70 11, 0885 838 354

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти, 

фрезоване  и цялостна обработка на парцели.

Телефон за контакт: 0884/52-50-80

РЕСТОРАНТ „ДЕЛФИНА“, С. ТЮЛЕНОВО
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ГОТВАЧИ. 

За повече информация се обадете на телефон: 
0885 095 931

На основание чл.4, ал.2 и 3 от наредбата за условията и 
реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда, Николай Цонков Николов

ОБЯВЯВА
На заинтересованите лица и общественост, че:

Има инвестиционно предложение за напояване на земеделски 
земи в землището на гр.шабла от новоизграден собствен тръ-
бен кладенец, намиращ се в подземен имот № 83017.83.273. в 
настоящия момент се извършват прединвестиционни проучва-
ния. Необходимата площ за реалицзация на инвестиционното 
предложение ще заеме 80 декара.
* Връзка с други дейности – Площадките за реализация на ин-
вестиционното предложение – парцел с кад.№ 83017.83.273, 
местност „дьолеви могили“ в землището на гр.Шабла са разпо-
ложени югоизточно от града-на разстояние около 2 км. Съсед-
ните терени са представени от земеделски земи. Предложе-
нието нее в пряка връзка с други подобни дейности в района;
* Местоположение – За целите на разглежданото инвести-
ционно предложение инвеститорът представя - Скица на имот 
№ 83017.83.273. територията на обекта е разположена в съ-
седство с полски и местни пътища и земеделски земи. В близ-
ко съседство няма елементи на от Националната екологична 
мрежа;
* Използвани природни ресурси – При реализацията ще се из-
ползва подземна вода  - II-ра категория, годна за напояване;
* Отпадъци – При предвидените дейности по реализация няма 
да се генерират твърди отпадъци и отпадъчни води. Незна-
чително количество отпадъчни горивни газове ще се отделят 
единствено при работата на мобилен електрогенератор, необ-
ходим за захранване на водна помпа.

Писмени становища и мнения се приемат 
в РИОСВ – Варна, ул.“Ян Палах“ №4, 

e-mail: riosv-vn@mbox.contakt.bg, 
телефон 052 634 589 и община Шабла

ЕНЕРГО-ПРО ПРЕДУПРЕЖДАВА 
ЗА ТЕЛЕФОННИ ИЗМАМИ 
ОТ ИМЕТО НА КОМПАНИЯТА

Клиенти на ЕНЕРГО-ПРО 
сигнализират за нови схеми за 
телефонни измами, при кои-
то се злоупотребява с името 
на компанията. Сигналите са 
от живущи в област Велико 
Търново, които са получили 
телефонни обаждания от не-
известни лица от скрит номер. 
Измамниците се представят 
за служители на компанията и 
уведомяват за скъсана пломба, 
засечена кражба на ток и пре-
дупреждават, че ще изпратят 
екип, като съответно за „ус-
лугата“ изискват пари от кли-
ентите. Друга схема, която се 
прилага, е под предлог, че има 
промяна в датата на отчет, слу-
жител на компанията ще посе-
ти имота и е необходимо той да 
бъде оставен отключен.

Обръщаме внимание, че 
ЕНЕРГО-ПРО няма практика 
да се обажда на своите клиен-
ти по телефона за извършване 
на услуга, освен в случаите, 
в които те имат подадено в 
компанията писмено заявле-
ние за услуга по ценоразпис. 
В тези случаи номерът от 
служител на компанията ни-
кога не е скрит и обикновено 
обаждането е от национал-
ния телефон на електрораз-
пределителното дружество 
0700 16161. Заплащането на 
заявените услуги е възмож-

но единствено в Центровете 
за обслужване на клиенти на 
ЕНЕРГО-ПРО. Компанията 
никога не изисква оставянето 
на отключени имоти по време 
на регулярния отчет от служи-
телите. Графикът за отчитане 
на ЕРП Север е публикуван 
на адрес  https://erpsever.bg/
bg/e-uslugi/grafik-za-otchitane/
grafik-za-otchitane-na-bitovi-
klienti  и изпълнението му не 
предполага телефонни обаж-
дания на клиентите за осигу-
ряване на достъп.

ЕНЕРГО-ПРО нееднократ-
но е предупреждавало за раз-
лични опити за злоупотреба с 
името на компанията и в тази 
връзка напомня, че няма прак-
тика да се обажда на своите 
клиенти по телефона, за да съ-
бира или за да обновява тех-
ните лични данни. Никога не е 
съществувала практика смет-
ките за електроенергия да се 
събират по адресите и подоб-
ни действия са опит за измама. 
Съветваме нашите клиенти, 
ако получат предложение да за-
платят сметката си или услуга 
на място, както и във всички 
случаи на съмнение за злоупо-
треба с името на компанията, 
незабавно да сигнализират на 
денонощния телефон 0700 161 
61 или да се обърнат към орга-
ните на реда.

ПОКАНА
Съобразно мерките по отношение на пандемичната обстановка в 

България и при спазване на всички заповеди и изисквания, 
Настоятелството при „НЧ Отец Паисий 1901” село Езерец, 

община Шабла, област Добрич кани всички членове на редовно 
общо събрание на 26.03.2021 (петък) от 18:00 часа в сградата на 

читалището при следния
 ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване на членове на читалището.
2. Доклад за дейността за 2020 г..
3. Доклад на Проверителната комисия за 2020 г. 
4. Финансов отчет за 2020 г..
5. Приемане бюджет на читалището за 2021 г..
6. План Програма  за 2021 г..
7. Текущи.

Приканваме всички членове да присъстват на събранието.
Задължително е носенето на маски и ръкавици.

При липсва на кворум събранието ще се проведе на същия ден и 
същото място с един час по-късно-19:00 часа.

Каним всички членове на читалището да си заплатят 
читалищния членски внос и да си получат поканите в 

оставащото време до събранието. 
Благодарим ви.

ПОКАНА
Народно читалище „Зора-1942“, село Ваклино, община 
Шабла, кани своите члeновe на редовно общо събрание, 

което ще се проведе на 26 март 2021 година (петък) от 16  
часа в сградата на читалището, при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 
1. Доклад за дейността за 2020 г.
 2. Финансов отчет за 2020 г. и доклад на Проверителна комисия.
3. Проекто-бюджет за 2021 г.
4. Други.

При липса на кворум, събранието ще се проведе един час 
по- късно, на същия ден и място. 

От Читалищното настоятелство

П О К А Н А

Народно читалище «Свобода 1940»с.Граничар кани своите 
членове на редовно общо събрание, което ще се проведе на 

29.03.2021г.(понеделник) от 17.30 часа в читалищната зала 
с.Граничар  при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Доклад за дейноста за 2020 г.
2.Финансов отчет за 2020 г.
3.Проекто-бюджет за 2021г.
4.Други.
При липса на кворум, събранието ще се проведе един час по-
късно, на същата дата и място.
Молим всички за Вашето присъствие и спазване на 
противоепидемичните разпореждания на Здравния министър.

От читалищното настоятелство

ПОКАНА

На 31.03.2021г. (сряда) от 13.00 часа, настоятелството на 
НЧ ”Изгрев-1936”с.Тюленово,  ще проведе годишно  

отчетно-изборно събрание за 2020 г. при следния 
ДНЕВЕН РЕД:
1.Годишен отчет за 2020 г.
-доклад за дейността
-финансов отчет
2.Обсъждане на Културен календар за 2020 г.
3.Избор на ЧН и ПК.
4.Членски внос-обсъждане.
5.Други.

При липса на кворум, събранието ще се проведе, един час след 
обявеното време. 

Каним всички членове на читалището да присъстват на 
събранието.

От настоятелството на НЧ ”Изгрев-1936” 
с.Тюленово

mailto:riosv-vn@mbox.contakt.bg
https://erpsever.bg/bg/e-uslugi/grafik-za-otchitane/grafik-za-otchitane-na-bitovi-klienti
https://erpsever.bg/bg/e-uslugi/grafik-za-otchitane/grafik-za-otchitane-na-bitovi-klienti
https://erpsever.bg/bg/e-uslugi/grafik-za-otchitane/grafik-za-otchitane-na-bitovi-klienti
https://erpsever.bg/bg/e-uslugi/grafik-za-otchitane/grafik-za-otchitane-na-bitovi-klienti
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ПОКАНА
На вниманието на тези които обичат морето и за които то е място 
за забавление, спорт и приятно прекарване на свободното 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

МИНИСТЕРСТВО НА  
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

НАЦИОНАЛЕН  КОНКУРС 
за литературно творчество и 

изобразително изкуство
„Вълшебният свят на Ангел 

Каралийчев”- 2021

I. ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО -  написване на 
есе, приказка, стихотворение по мотиви от 
творчеството на Ангел Каралийчев

УЧАСТНИЦИ:
Участниците са разпределени в три възрастови групи:
•	 Първа възрастова група: І – ІV клас;
•	 Втора възрастова група: V – VІІ клас;
•	 Трета възрастова група:  VIII –ХІІ клас.
•	 Конкурсът се провежда задочно.

Участниците развиват тематична литературна разработка под 
формата на есе, приказка, разказ, стихотворение, която пред-
ставят в три екземпляра на хартиен носител, а не на E-mail
Конкурсните работи се придружават със следната 
информация:
•	 Трите имена на участника; 
•	 Възраст, клас; 
•	 Училище, ЦПЛР, школа; 
•	 Точен адрес с пощенски код и телефон за контакти.
•	 Име, адрес и телефон за контакти на учителя-консултант, 

активно подпомогнал участника.

II. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – за детски творби на 
изобразителното изкуство по мотиви от творчеството на 
Ангел Каралийчев

УЧАСТНИЦИ:
Класирането ще бъде извършено в три възрастови групи от 
всички видове училища, извънучилищни звена и школи:
•	 Първа възрастова група: І – ІV клас;
•	 Втора възрастова група: V – VІІ клас;
•	 Трета възрастова група: VІІІ –ХІІ клас.
•	 Конкурсът се провежда задочно.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:
На гърба на всяка рисунка трябва да бъдат отбелязани 
четливо:
•	 Трите имена на автора;
•	 Клас и възраст;
•	 Училище, ЦПЛР, школа;
•	 Точен адрес с пощенски код, телефонq е-mail
•	 Име, адрес и телефон за контакти на учителя-консултант, 

активно подпомогнал участника.

Всички творби трябва да бъдат изпратени  
най-късно до 21.04.2021 г. на адрес:

1309 София, бул. Александър Стамболийски 191
Национален дворец на децата, ст. 404

За  конкурса „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев”
E-mail: npc.bg@abv.bg; www.npc-bg.org

За допълнителна информация: тел.: 02/ 929 28 95 в. 404.
Класираните на първо, второ и трето място участници от всяка 
възрастова група ще бъдат отличени с грамоти и материални 
награди. 
Представените творби не се връщат на участниците. Те оста-
ват собственост на Националния дворец на децата и се из-
ползват за благотворителни цели.

Церемонията по награждаването на отличените 
участници ще се състои на 20.05.2021 г. от 11.00 часа в 

Националния дворец на децата.

ПОЕТИЧЕН КЪТ

ЛЮБОВ
С лице от странен блясък озарено
ти в своите очи ме потопи.
Докосна се ръката ти до мене
и камъка в сърцето ми стопи.

По моите черти тъй уморени
отново мина малко светлина.
И се събра безкрайната вселена
в спокойните контури на деня.

И дълго аз те носих във сърцето си.
Под клепките ми нощем спеше ти.
В зори се вслушвах как тупти сърцето ми
и скачах от кревата с весел вик.

А после избледняха наште думи,
изстинаха горящите уста.
И угаси се чудното безумие
в разкритата лъжа на любовта.

Сега отново здания и улици
ще се въртят в безсънните нощи.
Ще се въртят пред мене пак учудени
зелени, сини, шарени очи.

Така от скок на скок, в самоизмама,
срещу смъртта отиват мойте дни…
Въртете се, студени черни здания!…
И ти, земя, глупешки се върти!

Александър Геров

ТУРИСТИЧЕСКИЯТ СЕЗОН СТАРТИРА 
НА 1 МАЙ С ЯСНИ ПРАВИЛА И МЕРКИ

Българският туристически 
сезон стартира на 1 май. Реше-
нието е съгласувано със здрав-
ните власти и Министерство на 
външните работи. Това съобщи 
вицепремиерът и министър на 
туризма Марияна Николова.

Вицепремиерът заяви кате-
горично, че ще има ясни пра-
вила и мерки. „С моя заповед 
ще бъдат утвърдени мерките, 
които ще касаят местата за нас-
таняване, местата за хранене и 
развлечение и ще важат за се-
зон 2021“, обясни още тя. По ду-

мите й идеята е да бъде открит 
малко по-рано сезонът, което 
в условията на пандемия дава 
една възможност задължител-
но да се спазва мерките, пред-
писани от здравните власти.

Предстоят майски празници 
и трябва да има прогнозиру-
емост за бранша, посочи ми-
нистър Николова. И допълни, 
че очакваме и за великденските 
празници нашите гости от съ-
седните страни, като Румъния. 
Тя уточни още, че са разрабо-
тени изисквания за влизане на 

туристи в страната и са съгла-
сувани със здравните власти. 
Следващата седмица предстои 
ЕС да вземе решение за т.нар. 
„здравен сертификат“ за вакси-
на и българското правителство 
подкрепя тази позиция, заяви 
вицепремиерът.

„След срещата, която на-
правихме с всички предста-
вителите на туроператори и 
целия бранша, ще осигурим 
сигурни зелени коридори за 
всички туристи, които искат да 
посетят страната“, информира 

министърът на здравеопазва-
нето проф. Костадин Ангелов. 
Според него най-важното е 
участието на страната в т.нар. 
„зелен сертификат“ за пътува-
не, който гарантира всеки един 
турист, който иска да посети 
страната, да има 3 възможнос-
ти. Те са да е ваксиниран, да е 
прекарал заболяването и да 
има антитела или да има отри-
цателен ПСР тест, като по този 
начин ще улесним пътуването, 
увери министърът.

Агро Добрич

  П О К А Н А
Настоятелството на НЧ ”Свобода 1941”, село Горун, община 

Шабла, свиква отчетно изборно събране, което  ще се 
проведе на 19 март 2021 година (петък) от 16.00 часа в 

сградата на читалището, при следния 
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Читалищното Настоятелство за 2020 година.                                                                                   
Докладва: Председателят на НЧ.
2. Отчет на Проверителната комисия за 2020 година                            
Докладва: Председателят на ПК.
3.Утвърждаване на годишната програма за дейността на 
читалището за 2021 година.
 Докладва: Председателят на НЧ.
4. Актуализиране членовете на читалището.
Докладва: Председателят на НЧ.
5. Избор на читалищно настоятелство и проверителна 
комисия на НЧ ”Свобода1941”
6. Избор на председател на НЧ ”Свобода 1941”
7. Други.
При липса на кворум, събранието ще се проведе същия ден 
от 17.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Приканваме всички членове на читалището за присъствие 
на събранието.

ИВАН  ХАДЖИИВАНОВ ОТ ШАБЛА 
ЧЕСТВА СВОЯ 100-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

На 10 март 2021 година 
Иван Хаджииванов от Шабла 
чества 100-годишен юбилей.

За поколения шабленци 
той остава най-стария пазач 
на най-стария по Българското 
Черноморие фар - шабленския. 
Четиридесет и две години от 
неговия житейски път са не-
разривно свързани с емблема-
тичното за Шабла съоръжение.

В деня на годишнината си 
той посрещна гости, прие поз-
дравления от скъпи за него 
хора, заобиколен от своята дъ-
щеря и зет си.

Поздравителни адреси и по-
даръци бяха поднесени от име-
то на кмета на община Шабла, 
Мариян Жечев и председателя 
на Общински съвет, д-р Йор-
данка Стоева.

„Всички обикновени хора 
желаят да  достигнат до 100-го-
дишна възраст, а необикнове-
ните я празнуват на 100-ния си 
рожден ден!

Хората отдали  живота си в 
служба на обществото и Роди-
ната винаги са високо ценени 
за тяхната всеотдайност и доб-

лест!
Скъпи чичо Иване,
Бъди жив още дълги години 

за радост на семейството си и 
на хората, които те обичат!

С преклонение пред дос-
тигнатата възраст и дълбоко 
уважение към това, което си 
постигнал.“ – пожела предсе-
дателят на Общинския съвет, 
чрез своя поздравителен адрес.

„Използвам възможността 
от свое име и от името на на-
шите съграждани от общината 
да Ви поздравя с вековния Ви 
юбилей.

Един стогодишен житейски 
път, извървян с достойнство и 
осмислен от дълг пред обще-
ството и Родината, е повод за 
заслужена удовлетвореност и 
пример за идващите след Вас.

Знам, че целият Ви съзна-
телен живот е бил отдаден в 
служба на българската армия. 
Особен символ има в десетиле-
тията отдадени на сигурността 
на морския път на хилядите ко-
раби в нашето море.

Прекрачвайки в нов век Ви 
желая освен обичта на своите 

близки да приемете и нашите 
пожелания за здраве, бодрост и 
много нови радости.“ –  пише-
ше в поздравителния адрес на 
кмета на общината.

Потребителите от Центъ-
ра за социална рехабилитация 
и интеграция в града уважи-
ха юбиляря, изпращайки му 
собственоръчно изработени 
сувенири.

Безспорно най-голямото 
признание за столетника беше 
посещението на началника на 
Хидрографска служба към Во-
енноморски сили (ВМС) гр. 
Варна, кап. I ранг Венцислав 
Николов, който му връчи юби-
лейна значка и поздравителен 
адрес от името на командира 
на ВМС, контраадмирал Кирил 
Михайлов. Той беше придру-
жен от заместник-командира 
на хидрографски район - Варна 
Донко Енев, който е наш съ-
гражданин.

Иван Хаджииванов е роден 
през 1921 година в село Тюле-
ново, в семейство с три деца, 
най-голямото от които е той. 
В деня на своя 100 годишен 
юбилей, заварихме дядо Иван 
в добро здраве и с бодър дух. 
Всичките му житейски споме-

ни, които той разказваше на 
своите гости с плам в очите, са 
свързани с фара и морето, като 
че ли са се случили вчера.

На въпрос на „Изгрев“ : Ако 
сега беше млад и трябва да за-
почнеш работа, каква би била 
тя?, дядо Иван отговори: „ня-
коя морска служба“.

На всички, които споделиха 
празника на Иван Хаджиива-
нов, на своите „колеги“ рабо-
тещи днес на фара, той пожела 
своето дълголетие.

Йорданка Радушева

Дядо Иван сам разряза тортата, с която почерпи своите гости.

Гостите от ВМС-Варна.

Юбилярът приемаше поздрав-
ления и подаръци… прав.

mailto:npc.bg@abv.bg


4 Вторник, 16 март 2021 г.

Адрес на редакцията:
9680 град Шабла, ул. “Равно поле“ № 35, тел: 05743/ 44-21, 
e-mail: vestnik.izgrev@gmail.com 
интернет страница: www.shabla.bg 

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

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ ИЗПЪЛНЯВАНИ 
ОТ, ДО И ПРЕМИНАВАЩИ ПРЕЗ АВТОСПИРКА 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, ежедневно)
Шабла – Варна - 16:15 часа (межд. спирки – Горун; П.Чунчево; 
Х. Димитър; Каварна; Балчик, ежедневно) – Временно не се 
изпълнява.
Шабла – Варна – 17:00 часа (межд. спирки – Горун; П.Чунчево; 
Х. Димитър; Каварна; Балчик, ежедневно)
Варна – Шабла - 8:50 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; 
Х. Димитър; П. Чунчево; Горун, без събота и неделя)
Варна – Шабла - 12:30 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; 
Х. Димитър; П.Чунчево;  Горун, ежедневно) 
Варна – Шабла – 15:00 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; 
Х. Димитър; П.Чунчево; Горун, ежедневно) 
Варна – Шабла - 18:40 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; 
Х. Димитър; П. Чунчево;  Горун, ежедневно)   -  Временно не 
се изпълнява.
Варна – Шабла - Граничар – 8:15 часа (межд. спирки - 
Балчик; Каварна; Х. Димитър; П. Чунчево; Горун, Шабла 
в 10:16 часа – Езерец – Крапец – Ваклино – Дуранкулак -  
изпълнява се само в събота и неделя)
Граничар – Шабла -  Варна – 13:00 часа (Дуранкулак – 
Ваклино – Крапец – Езерец – Шабла в 13:53 часа – Горун – П. 
Чунчево – Х. Димитър – Каварна – Балчик – изпълнява се само 
в събота и неделя)

Уважаеми пътници, 
ОбА Шабла, не носи отговорност за неизпълнение или 
промени в изпълнението на автобусното разписание.

на съществуващи строежи 
(след обследване на строежа за 
установяване на характеристи-
ките му свързани с чл. 169 от 
ЗУТ във връзка с Наредба № 5 
от 28.12.2006 г. за техническите 
паспорти на строежите);

Техническите паспорти на 
съществуващи строежи – дър-
жавна, общинска или частна 
собственост, в т.ч. строежите 
– смесена държавна и частна 
собственост или смесена об-
щинска и частна собственост, 
се съставят в срок до 2022 г.

Обследването на строежи-
те се извършва от консултант, 
получил лиценз от Министъ-
ра на регионалното развитие 
и благоустройство по реда на 
чл.166, ал.2 или от проектан-
ти от различни специалности 
с пълна проектантска правос-
пособност.

Когато обследването се 
извършва от консултант, в 
състава му се включват фи-
зически лица, упражняващи 
технически контрол по част 
„Конструктивна” и включени 
в списък, изготвен от Камара-
та на инженерите в инвести-

ционното проектиране, който 
се обнародва в „Държавен 
вестник”.

Когато обследването се из-
вършва от проектанти, в екипа 
се включват физически лица, 
упражняващи технически 
контрол по част „Конструк-
тивна”, както и проектанти от 
различни специалности с пъл-
на проектантска правоспособ-
ност за оценка на останалите 
характеристики на строежите 
по чл.169, ал.1-3.

Обследването за енергийна 
ефективност, което е част от 
общото обследване на стро-
ежите, се извършва от физи-
чески или юридически лица, 
които отговарят на изисква-
нията, определени в Закона за 
енергийната ефективност.

Технически паспорт се със-
тавя:

за нов строеж – преди въ-
веждането му в експлоатация;

за съществуващ строеж – 
след проведено обследване по 
реда на глава трета;

след реконструкция, ос-
новно обновяване, основен 
ремонт, преустройство на съ-
ществуващ строеж или на част 
от него, както и при извършва-
не на строителни и монтажни 
работи /СМР/ в него, за които 
се изисква издаване на раз-
решение за строеж съгласно 
глава осма, раздел III от ЗУТ 
– преди въвеждането му в екс-
плоатация;

в техническия паспорт се 
отразяват всички промени в 
характеристиките на строежа, 
настъпили при надстрояване, 
пристрояване, възстановява-
не, обновяване, реконструк-
ция или ремонт;

техническият паспорт се 
съставя за целия строеж;

технически паспорт може 
да се съставя и за отделни ета-
пи /части/ на строежите, за 
които е разрешено да се изпъл-
няват и използват самостоя-
телно при условията и по реда 
на чл.152, ал.2 ЗУТ;

след завършване на стро-

ежа съставените технически 
паспорти за отделните етапи 
/части/ се обединяват в един 
паспорт;.

собствениците на строежи-
те възлагат с договор съставя-
нето на техническите паспор-
ти.

техническият паспорт се 
съставя в два оригинални ек-
земпляра на хартиен носител, 
подписани от съставителя на 
паспорта, както и на магнитен 
носител.

техническият паспорт на 
нов строеж от първа до чет-
върта категория се съставя от 
консултанта едновременно с 
изготвянето на окончателния 
доклад по чл.168, ал.6 ЗУТ. 
За строежите от пета катего-
рия техническият паспорт се 
съставя от техническия ръко-
водител след завършване на 
СМР.

техническият паспорт на 
нов строеж се съставя преди 
издаване на разрешение за 
ползване или на удостовере-

ние за въвеждането му в екс-
плоатация.

за съставяне на технически 
паспорт на съществуващ стро-
еж се извършва обследване за 
установяване на техническите 
му характеристики, свързани с 
изискванията по чл.169, ал.1-3 
ЗУТ.

Обследването включва:
съставяне на информа-

ционна база данни за нор-
мативните /проектните/ 
стойности на техническите ха-
рактеристики на обследвания 
строеж, в.ч. и тези, свързани 
със съществените изисквания 
по чл.169, ал.1-3 ЗУТ;

установяване на действител-
ните технически характеристи-
ки на строежа по разделите на 
част А от техническия паспорт;

анализ на действителните 
технически характеристики 
на строежа и оценка на съот-
ветствието им с нормативните 
стойности, определени в т.1;

разработване на мерки;
съставяне на доклад за ре-

зултатите от обследването.
Действителните технически 

характеристики на строежа се 
установяват чрез:

събиране, проучване и ана-
лиз на наличната техническа 
документация;

екзекутивно заснемане – 
при липса на техническа доку-
ментация;

оглед и измервания на стро-
ежа за събиране на технически 
данни /описват се видът и раз-
мерите на дефектите, повреди-
те или разрушенията в стро-
ежа/;

извършване на необходи-
мите изчислителни проверки /
свързани с измервания, проб-
ни натоварвания и др./.

Действителните технически 
характеристики на строежа 
и сравняването им с норма-
тивните характеристики по 
съществените изисквания на 
чл.169, ал.1-3 ЗУТ се докумен-
тират в табличен вид за всеки 
строеж в зависимост от него-
вото предназначение.

Обследването на строежи-
те се извършва от лицата по 
чл.176в, ал.1-4 ЗУТ

ТЕХНИЧЕСКА ПАСПОРТИЗАЦИЯ

12 годишния Александър Тодоров от Шабла получи грамота и 
сребърен медал от българската федерация по кикбокс и муай 
тай. Александър участва в държавното първенство по кикбокс 
лоу кик за кадети до 37 кг., което се проведе от 5 до 7 март 
2021 година в град Шумен. Нашето момче е състезател на СК 
„Ринг“ – Каварна, а негов треньор е Ердоан Демиров.

ОБЛАСТНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН ЩАБ ЗАТЯГА КОНТРОЛА 
ПО СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ 

На 11 март 2021 г., ВрИД об-
ластен управител Румен Русев 
свика и проведе заседание на 
Областния координационен 
щаб към Областния съвет по 
здравеопазване във вразка с на-
растващата заболяемост на от 
COVID-19 на територията на 
област Добрич. Пред присъст-
ващите секретарят на ОКЩ и 
директор на РЗИ Добрич д-р 
Светла Ангелова представи 
актуална информация за забо-
ляемостта, като сподели, че на 
14-дневна база към 10.03.2021 г. 
тя е 200,2 на 100  000 жители в 
област Добрич. Заболелите по 
общини към момента са съот-
ветно 

214 лица в община град 
Добрич, заболяемост 260,1 на 
100 000 жители;

43 лица в община Добричка, 
заболяемост 210,69  на 100 000 
жители;

39 лица в община Балчик, 
заболяемост 202,88 на 100  000 

жители;
16 лица в община Каварна, 

заболяемост 115,3 на 100  000 
жители;

12 лица в община Шабла, 
заболяемост 280,83 на 100  000 
жители;

6 лица в община Генерал 
Тошево, заболяемост 49,99 на 
100 000 жители;

22 лица в община Тервел, 
заболяемост 144,53 на 100  000 
жители, посочи д-р Ангелова и 
допълни, че в община Круша-
ри няма регистрирани болни 
лица.

За периода от 1 до 10 март 
т.г. петима медицински спе-
циалисти са дали положи-
телни проби за коронавирус 
– един лекар, три медицински 
сестри и един санитар; раз-
болели са и са с положителни 
резултати при изследване 20 
учители и 9 ученици, отчете 
още тя. Директорът на РЗИ 
посочи още, че за периода 

25.02.21 г. – 10.03.21 г. почина-
лите лица в областта от коро-
навирус са 19, петима от кои-
то само за един ден – 10.03.21 
г., са загубили битката с бо-
лестта. За периода от нача-
лото на месец март до вчера 
поставените под карантина 
на територията на областта 
са приблизително 300 души. 
„Имаме 18 потребители и 5 
лица от персонала в една со-
циална услуга, регистрирани 
са заболели в организирани 
колективи“ – посочи още ди-
ректорът на РЗИ.

4116 жители на област До-
брич са с поне една доза вак-
сина срещу COVID-19, отчете 
още д-р Ангелова от началото 
на ваксинационната кампания. 
„От общия брой 973 лица са с 
пълна имунизация с „Пфайзер/
Байонтех“, на други 788 лица 
предстои да им бъде поставе-
на втора доза от този препарат 
и на 2355 лица им предстои в 

началото на май втори при-
ем от другия ватксинационен 
препарат, доставян до момен-
та “Астра/Зенека“. Според ста-
тистиката средно на ден има в 
областта по 25 нови заболели, 
подчерта д-р Ангелова и до-
пълни, че има риск в кратки 
срокове общата заболяемост на 
100 хил. жители да скочи над 
250. 

РЗИ Добрич организира 
имунизационната кампания на 
лицата, заявили желание да се 
ваксинират срещу коронави-
рус чрез стартиралия електро-
нен портал на 04.03.2021 г. Той 
е достъпен на адрес https://his.
bg/bg/reservation , където всеки 
гражданин може електронно да 
се запише. Това съобщи дирек-
торът на Регионалната здравна 
инспекция Добрич и секретар 
на Областния координацио-
нен щаб към Областния съвет 
по здравеопазване  д-р Светла 
Ангелова.

ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ 
МЕРКИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ 
Новите правила влязоха в сила от 00:00 часа на 13.03.21 г. и са валидни до 24:00 часа на 28 март 2021 г.

След проведено заседание 
на Областния координационен 
щаб към Областен съвет по 
здравеопазване директорът на 
Регионална здравна инспекция 
и секретар на ОКЩ д-р Светла 
Ангелова, след съгласуване с 
главния държавен здравен ин-
спектор доц. д-р Ангел Кунчев 
издаде заповед № РД-01-228 
от 12.03.21 г., с която в сила от 
00:00 часа на 13.03.21 г. до 24:00 
часа на 28 март 2021 г. на тери-
торията на област Добрич се 
въвеждат временни по-строги 
противоепидемични мерки.

За посочения период се пре-
установяват присъствените 
учебни занятия в училищата 
и центровете за подкрепа на 
личностно развитие на тери-
торията на гр. Добрич за уче-

ниците от пети до дванадесети 
клас, считано от 15.03.2021 г. 
до 26.03.2021 г. Преустановява 
се провеждането в присъст-
вена среда на всички групови 
извънкласни занимания и дей-
ности, дейности по интереси, 
занимални, екскурзии, спорт-
ни празници и други, органи-
зирани от училищата за всички 
възрастови групи. Въвежда се 
задължително носене на за-
щитни маски за лице в открити 
и закрити обекти с обществе-
но ползване и предназначение, 
като изключение е допустимо 
за улици, площади, градини и 
паркове при спазване на т. 8 от 
Заповед РД-01-51/26.01.21 г. на 
министъра на здравеопазване-
то. Посещенията във фитнес 
центрове и зали за групови за-

нимания и любителски спорт-
ни зали да става по график при 
заетост 30 % от капацитета им 
и спазване на най-малко 2 м  
разстояние между посетители-
те. В заповедта е разписано ор-
ганизирането и провеждането 
на събирания и тържества от 
частен характер - сватби, кръ-
щенета, погребения и други, 
че трябва да се спазва изис-
кване за присъствие на не по-
вече от 10 души. За времето на 
действие на заповедта не се до-
пуска посещение на малолетни 
и непълнолетни в заведения за 
хранене и развлечения и питей-
ни заведения на територията 
на областта без да са придруже-
ни от родител или найстойник/
попечител. Във всички заведе-
ния за хранене и развлечения 

на територията на областта за 
посочения в документа период 
се забранява живата музика и 
участието на DJ-изпълнители, 
като музиката следва да е фоно-
ва. Забранява се провеждането 
на масови обществени меро-
приятия на закрито - пазари, 
тържища, изложения, събори, 
празници, панаири и други. 
Въвежда се засилен контрол от 
страна на всички компетентни 
институции и техните структу-
ри на територията на областта 
по спазване на въведените про-
тивоепидемични мерки, като 
на нарушилите я, ще бъде тър-
сена одминистративно-наказа-
телна отговорност по чл. 209а 
от Закона за здравето.

Областна администрация 
- Добрич

https://his.bg/bg/reservation
https://his.bg/bg/reservation
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