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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Ако служите на природата, тя ще ви служи.“
Конфуций

МИСЪЛ НА БРОЯ

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

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

СЪОБЩЕНИЕ
Към 22 март 2021 г., общият брой на диагностицираните лица 

с COVID-19 на територията на община Шабла е 11 (единадесет). 
Двама от тях се намират в болнично заведение, а другите девет са 
на домашно лечение. Под карантина са поставени 9 (девет) 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“.

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

Има удоволствието да покани гражданите на Община Шабла на 
предизборна среща с кандидатите за народни представители 
от листата на Обединението на 29.03.2021 г. (понеделник) на 
следните локации по часове:

• 10:00 часа – с. Дуранкулак на площада пред Кметството 
• 11:30 часа – гр. Шабла на площада пред Читалище „Зора 

1894“ (срещу сградата на Община Шабла)
• 15:00 часа – с. Тюленово на площада над лодкостоянката

На срещите ще присъстват: 
водачът на листата г-жа Албена Симеонова, 
г-жа Милена Керанова,
арх. Надежда Пампорова,
кандидатът от Шабла - г-н Димитър Франгов, 
адв. Асен Атанасов,
г-н Владимир Лафазански
д-р Евгени Чобанов и др.

Скъпи шабленци,
Заповядайте да се запознаем и да обсъдим въпросите и 

проблемите, които ви вълнуват и заобикалят!

ОТ 22 МАРТ ВЛЯЗОХА 
В СИЛА НОВИТЕ 
ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ 
МЕРКИ
на територията на цялата страна. Те ще действат до 31 
март 2021 г. Повече за временните мерки четете на стр. 4.

ОБЩИНА ШАБЛА ВЪВЕЖДА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 
ОТПАДЪЦИ ОТ ОБЛЕКЛА И ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ

От 1 април 2021 година, в гр. 
Шабла, ще бъде поставен спе-
циализиран контейнер за раз-
делно събиране на отпадъци от 
облекла и текстилни материали 
с местоположение – ул. „Обо-
рище“, до контейнерите за би-
тови отпадъци на паркинга зад 
читалище „Зора 1894“. Той ще 
се обслужва ежеседмично от 
„Евротекс“ ЕООД, по договор с 
община Шабла. 

В контейнера гражданите ще 
могат да изхвърлят непотребни 
дрехи, обувки, чанти, аксесо-
ари (шапки, шалове, ръкави-
ци), домашен текстил (пердета, 
спално бельо) и др. Условието 
е те да бъдат чисти и опакова-
ни в торби. След изпразването 
на контейнера, текстилните 
материали ще се превозват до 
складовете на обслужващата 
фирма, където ще се сортират в 
специални съоръжения в зави-
симост от предполагаемата им 
бъдеща употреба. Всяка отдел-
на дреха ще се преценява спо-
ред йерархията в политиката 
за предотвратяване и управле-
ние на отпадъците, а именно – 
повторна употреба като дрехи 

или парцали за почистване, за 
получаване на рециклирани 
влакна или различни текстил-
ни пълнежи или за оползотво-
ряване чрез получаване на 
енергия.

Контейнерът за текстилни 
отпадъци е лесно разпознава-
ем, в свежи цветове, със съот-
ветните надписи и указания за 
употреба. Създаден е така, че да 
предпазва събраните изделия 
от атмосферните влияния и да 
ги защитава от кражби.

Всяка година на сметищата 
се изхвърлят милиони тонове 
облекла. Тези количества ста-
ват все по-големи и по-големи, 
заради водещия бизнес модел 
на „бързата мода“ и свръх кон-

сумацията на дрехи. Нараства 
значително проблема с места-
та за депониране на отпадъ-
ци. Някои видове дрехи имат 
нужда от повече от 50 години, 
за да се разградят. Те остават 
в земята за десетилетия и от-
делят вредни газове, които са 

сред основните причини за 
глобалното затопляне. Токсич-
ни вещества се просмукват в 
почвата и подземните води 
и вредят на околната среда 
в продължение на години.  
Отклоняването на този отпа-
дък от сметищата има огромен 
положителен ефект върху при-
родата. Употребяваните дрехи 
и други текстилни изделия са 
ценен материал, който може да 
се използва повторно. Раздел-
ното събиране на текстилните 
отпадъци и рециклирането им 
осигурява лесен, сигурен и удо-
бен алтернативен начин за из-
хвърляне на излишните дрехи, 
като така успяваме да предо-
твратим тонове текстилен от-
падък да стигнат до сметищата.

С въвеждането на раздел-
но събиране на текстилните 
отпадъци община Шабла дава 
своя принос към общия, така 
че да живеем в една по-чиста 
и здравословна околна среда 
и призовава гражданите да се 
възползват максимално от но-
вата придобивка.

Галя Камберова, 
гл. експерт „Екология“

ЛЯТНО ЧАСОВО ВРЕМЕ
С час напред ще изместим 
стрелките на  
28 март 2021 година  
(неделя) в 3 часа сутринта.

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Община Шабла ще кандидатства с проект за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в село Граничар

На 16 март 2021 заседава 
извънредно Общински съвет 
Шабла . Присъстващите девет 
общински съветници дадо-
ха съгласие община Шабла да 
кандидатства с проект “Рекон-
струкция и рехабилитация на 
водоснабдителни системи и съ-
оръжения в с. Граничар, общ. 
Шабла” и  отпускане на без-
възмездна финансова помощ 
от Предприятие за управление 
на дейностите по опазване на 
околната среда (ПУДООС).

С реализацията на проекта 
се цели изграждане на качест-
вена, съответстваща на всички 
стандарти в областта и неза-
страшаваща здравето на насе-
лението водоснабдителна мре-
жа в с. Граничар. По този начин 
ще се уеднаквят стандартите по 
отношение на водопроводната 
инфраструктура между общи-
на Шабла и големите агломе-
рационни ареали. Освен това 
важността на настоящия про-
ект е свързана най-вече със за-
доволяване нуждите на потре-
бителите от с. Граничар от вода 
с питейни качества. Приоритет 

е питейно-битовото водоснаб-
дяване на населението.

Предвидената  реконструк-
ция на вътрешната водопро-
водна мрежа на с. Граничар е 
с обща дължина  7 325 м. След 
ремонта ще бъдат преустанове-
ни зачестилите аварии и загуби 
на вода в селото, както и хидра-
влично изравняване и баланси-
ране на системата.

Ще се повиши и качеството 

на подаваната „вода за пиене”.
Работният проект е изра-

ботен от фирма “Хидроплан 
Инженеринг Груп” ЕООД, гр. 
София. 

Максималната безвъзмездна 
финансова помощ, за която об-
щина Шабла ще кандидатства 
към ПУДООС е в размер до 
2  649  817,02 лв. с ДДС и пред-
ставлява 100% от одобрените и 
реално извършени разходи.

Проектът на инженерния 
екип предлага цялостно реше-
ние на водопроводната мрежа 
на с. Граничар с нови тръбо-
проводи, като след реализация-
та на реконструкцията цялата 
водопроводна мрежа на населе-
ното място ще бъде подновена. 
Ще бъде направена подмяна на 
цялата вътрешна водопровод-
на мрежа. 

Изгрев

Снимка архив „Изгрев“



2 Вторник, 23 март 2021 г.

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

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

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

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

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

На 25 март 2021 година 
се навършват

26 години от смъртта  на 
ДИМИТЪР МИЛЧЕВ МИЛЧЕВ

За един живот живян достойно,
за едно сърце голямо и прекрасно,

за един образ скъп, мил и непрежалим 
забрава няма!
От семейството

ОБЯВА
Във връзка с усложнената епидемична обстановка и обявената 

извънредна ситуация в страната НЧ”Изгрев-1936”с.Тюленово, 
отменя събранието насрочено за 31.03. 2021 г..При промяна в 
обстоятелствата, членовете ще бъдат уведомени за провеждане на 
събрание.

Читалищен секретар - Светлана Стаматова

ОПРЕДЕЛЕНИ СА МЕСТАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ 
НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ 

Местата за поставяне на 
агитационни материали във 
връзка с предстоящите избо-
ри за Народно събрание на 4 
април в Шабла са определени 
със заповед на кмета Мариян 
Жечев.  

Агитационни материали мо-
гат да се поставят на следните 
рекламни табла /афишарки/:

– на разклона на ул. “Добру-
джа” и ул. “Комсомолска”,

– на разклона на ул. “Равно 
поле” и ул. “Шипка”,

– на пл. “Червено знаме” 
пред градския пазар,

– пред пощенската станция,
– пред спортната зала,
– пред входа на градския 

стадион.
В селата на общината могат 

да се поставят на съществу-
ващите места за обществена 
информация и на местата, оп-
ределени от кмет на кметство и 
кметските наместници. Могат 
да се поставят на сгради, огра-
ди и витрини само след разре-
шение на собственика или уп-
равителя на обекта.

Със заповедта се забранява 
поставянето на агитационни 
материали във сгради на об-
щинската администрация, уни-
щожаването или заличаването 
им до края на изборния ден, 
провеждането на предизборна 
агитация в общински учрежде-
ния и институции. 

Пълния текст на заповедта 
може да намерите в сайта на оби-
щинска администрация Шабла.

НОВ РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 
НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

С приетите изменения и до-
пълнения в Закона за пчелар-
ството, обнародвани в ДВ, бр. 
13/ 16.02.2021 г. отпада задъл-
жението на общините и кмет-
ствата за водене на регистър на 
пчелините в съответното насе-
лено място.

Пчелните семейства се 
настаняват в пчелини, регис-
трирани по реда на чл. 137 от 
Закона за ветеринарномеди-
цинската дейност. Собстве-
ниците или ползвателите на 
пчелини подават заявление за 
регистрация по образец до ди-
ректора на съответната област-
на дирекция по безопасност 
на храните. Собствениците 
или ползвателите на пчелини 
– лични стопанства, подават 
заявлението по ал. 1 чрез кмета 
или кметския наместник, като 
за регистрацията не се събира 
такса.

В кметствата се води регис-
тър на пчелните семейства на 
подвижно пчеларство, в който 
се вписват:
• трите имена на собственика, 

съответно за юридическото 

лице – наименованието на 
фирмата и БУЛСТАТ/ЕИК;

• постоянният адрес по место-
живеене на собственика, съ-
ответно адресът на управле-
ние на юридическото лице;

• постоянното местонахожде-
ние на пчелина или място-
то, откъдето са придвижени 
(кметство), с номер и дата на 
ветеринарномедицинското 
свидетелство;

• регистрационният номер на 
пчелина;

• броят на пчелните семейства, 
които са придвижени при 
подвижно пчеларство;

• мястото на настаняване с по-
сочени GPS координати.
При подвижно пчеларство 

разрешение за настаняване или 
преместване на временен пче-
лин се издава от кмета в деня 
на подаване на молбата, при 
наличие на изискванията на чл. 
13, ал. 1 от ЗП, а за поземлените 
имоти в горски територии – по 
реда на Закона за горите. 

Регистрацията на пчелини-
те – лични стопанства става 
чрез подаване на заявление за 

регистрация на животновъ-
ден обект – лично стопанство 
до директора на ОДБХ чрез 
кмета/ кметския наместник на 
населеното място. В 10-дневен 
срок от приемане на заявле-
нието кметът/ кметският на-
местник изпраща заявлението 
в ОДБХ и участва в комисията 
за извършване на проверка на 
обекта. 

Образец на заявлението 
е публикуван на Интернет 
страницата на община Шабла 
- https://shabla.bg/, раздел „Ад-
министративно обслужване“ 
– „Административни услуги“ 
– „Административни услуги 
„Екология и селско стопан-
ство“.

Оповестяването на собстве-
ниците на пчелни семейства 
за предстоящи растително-
защитни мероприятия става 
чрез Електронна платформа 
за оповестяване на растител-
нозащитните, дезинфекцион-
ните и дезинсекционните 
дейности (ЕПОРД).  Достъпът 
до ЕПОРД е след извършена 
регистрация на потребителя с 

валиден адрес за електронна 
поща. Регистрацията и достъ-
път до ЕПОРД са безплатни за 
нейните потребители. Регис-
трираните в ЕПОРД собстве-
ници на животновъдни обек-
ти (пчелини), включително 
практикуващите подвижно 
пчеларство, следва да въведат 
в платформата информация 
за местонахождението на все-
ки пчелин и да я актуализират 
своевременно. Лицата, които 
извършват/ възлагат растител-
нозащитни, дезинфекционни 
и дезинсекционни дейности 
с наземна и авиационна тех-
ника, в срок не по-малко от 
3 дни и не повече от 15 дни 
преди датата на третирането 
са длъжни да въведат инфор-
мация за дейностите в ЕПОРД. 
Оповестяването се извършва 
автоматично от ЕПОРД, като 
на всеки регистриран собстве-
ник на пчелин, чиито пчелини 
попадат в 3-километрова зона 
около блок с планирана дей-
ност, се изпраща електронно 
писмо и/или SMS с горепосо-
чените данни.

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.

СЪОБЩЕНИE
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

 на 4 април 2021 г.

1. Право за гласуване с подвижна избирателна кутия имат из-
бирателите, поставени под задължителна карантина или задъл-
жителна изолация съгласно Закона за здравето. 
2. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните спи-
съци се извършва въз основа на заявление по образец в срок до 
27.03.2021 г. вкл.
      Общинска администрация - гр. Шабла уведомява избиратели-
те, че могат да подават писмените заявления до Кмета на общи-
на Шабла в Център за административно обслужване - стая 106 
всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа,  до кмет на кметство и 
кметски наместници по населени места.
3. Всеки избирател може да направи справка за номера и ад-
реса на избирателната си секция на интернет страницата на ГД 
„ГРАО“ към МРРБ на адрес: https://www.grao.bg/elections/ 

Избирателите, чиито срок на валидност на личните документи 
за самоличност е изтекъл или изтича в периода след 13 март 2020 
г. имат право да гласуват на изборите за народни представители 
на 4 април 2021 г. по време на извънредна епидемична обстановка, 

като удостоверяват самоличността си пред секционните 
избирателни комисии в страната и извън страната с лична карта 

или паспорт, като не се изисква удостоверение за издаване на 
лични документи по чл. 263 от Изборния кодекс.

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 № 189/04.03.2021  
г. на Общински съвет гр.Шабла и Заповед № РД-04-
130/19.03.2021 г. на Кмета на Общината, обявява публи-
чен 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)

1 189/ 
04.03.2021 

ПИ 27108. 
501.380

с.Езерец 722 20 120,00 4 024,00

2 189/ 
04.03.2021

ПИ 27108. 
501.381

с.Езерец 754 21015,00 4 203,00

Търгът   ще  се проведе на 20.04.2021 г. (вторник) от 10:00 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 15.04.2021 г.
Получаването на тръжната документация става в стая 106 на 
Общината от 05.04.2021 г. до 16:00 часа на 15.04.2021 г., след 
представяне на документ за закупуване.
  Оглед на имота всеки работен ден от 05.04.2021 г. до 
15.04.2021 г. от 13:00 до 16:00 часа.
  Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената на-
чална 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 15.04.2021 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за об-
служване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 15.04.2021 г.

Допълнителна информация в служба „Общинска 
собственост”, стая 108 или на тел.05743/40-45, вътр.108 

https://shabla.bg/
https://www.grao.bg/elections/
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ПОЕТИЧЕН КЪТ

ВИК
Във тази стая – тясна, тъмна, ниска
умирам от неизцерима рана,
че аз не съм възлюбена и близка,
ни чакана от някого, ни звана.
 
А искам само, само да обичам,
жадувам искроструйно, светло вино;
от всяка тъмна мисъл се отричам,
край своя враг беззлобно ще отмина.
 
И искам щедро, волно да отдавам
това, що в мен гори, трепти и пее,
и в пищни празненства да разлюлявам
над скъпи гости звънки полилеи.
 
Че мойта младост, огнено пламтяща,
и моята душа на чучулига,
и моето сърце животрептящо -
като вихрушка над света ме вдигат.
 

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

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Честит 80 годишен юбилей

на БЕЙХАН ЮСНИЕВ ОСМАНОВ от 
с. Граничар

„Човек е богат със своята цел,
богат е със своя собствен дял,

но не с това, което е взел, богат
е с това което е дал!»

За твоите буйно изживени години ти не тъжи, а още 
толкова

напред с дух и устрем продължи!
Невена Огнева,

 секретар на НЧ „Свобода 1940“ село Граничар

ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО ГОРУН 
ПОСРЕЩНАХА 2021 ГОДИНА 
С МЕСТЕН ВЕСТНИК

Село Горун е едно от 15-те 
села в община Шабла. В него 
живеят 60 жители.

От месец януари 2021 годи-
на по идея на кметския намест-
ник на селото, Светла Колева, и 
със съдействието на секретаря 
на читалището, Виолета Хрис-
това  излезе първият брой на 
местния вестник. Електронни-
ят вариант на вестника може да 
се открие във фейсбук групата 
„с.Горун, община Шабла“.

Оформлението на вестника 
е поверено на сестрите Йор-
данка и Зорница Трифонови от 
селото. Изданието ще излиза 
веднъж месечно и може да бъде 
намерено в НЧ „Свобода 1941“  
- с. Горун.

Прелиствайки първото из-
дание, намираме една мисъл на 
Сара Бен Бретнах, върху която 
е добре всеки от нас да се зами-
сли:

„Нова година. Ново нача-
ло. Нова глава от книгата на 
живота ни, която чака да бъде 
написана. Нови въпроси, които 
чакат да бъдат зададени. Нови 
отговори, които чакат да бъдат 

намерени. Време за мечти и за 
промяна.“

На стр.2 четем за извърше-
ното в селото през изминалата 
година и какви нови цели са си 
поставили от кметството и мест-
ното читалище. Празнично-об-
редният календарна с. Горун за 
месец януари т.г е на стр.3.

Бъдете здрави, колеги! Же-
лаем ви творческо вдъхнове-
ние.

Изгрев

Националната линия за деца 116 111 e телефон за децата, тех-
ните родители и близки, както и за всеки, който търси инфор-
мация и помощ по въпроси, свързани с деца. Линията е денонощ-
на, без почивен ден. Достъпна е от територията на цялата 
страна. Разговорите с консултантите са напълно безплатни 
за обаждащите се, независимо дали звънят от стационарен 
или мобилен телефон.

На 23 март, се навършват  
30 години от смъртта на 
Елисавета Багряна.

МИСИЯ  „БЕЗ ОТПАДЪЦИ“
Международният ден на 

рециклирането е една от ини-
циативите на проекта за об-
лагородяване на публични 
пространства  „Партньорство 
за красива и чиста България“. 
Той е част от дългосрочната 
програма „Място България“ на 
Сдружение „БГ Бъди активен“ 
и се осъществява с подкрепата 
на Фондация „Кока-Кола“. В 
община Шабла дейностите се 
реализират от НЧ „Отец Паи-
сий 1901“, в партньорство с об-
щина Шабла,читалища и мест-
ни организации.

По повод 18-ти март – Све-
товния ден на рециклиране-
то, читалище „Слънце 1871”, 
с. Крапец се включи  в проект 
”Обновено място България”, 
като организира изложба  и ин-

формационно табло, указващо 
полезни правила за правилно 
рециклиране и защо да събира-
ме разделно. На 22 април 2021г. 
– Световния ден на Земята 
читалището ни, ще продължи 
инициативата, като организира 
почистване на публични прос-
транства в село Крапец, къде-
то на практика ще се извърши 
разделно събиране на отпадъ-
ците, а на 5 юни 2021г. – Све-
товния ден на околната среда, 
ще заработи и работилница за 
рециклиране на предмети от 
бита.

Нека заедно да се грижим  за 
нашето място!

Мария Дончева,
читалищен секретар на 

НЧ ”Слънце 1871”
с.Крапец

Забавно лято пред НЧ „Дружба 1898“ – децата готвят.

ИЗПИТАНИЯ И РАБОТА В НЧ „ДРУЖБА 
1898” ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ

Пандемията от COVID-19 е 
едно от най-големите предиз-
викателства, с което се сблъс-
каха и работещите в Народно 
читалище “Дружба 1898” с. 
Дуранкулак. На 09.03.2020 
год. във връзка с решение 
на МС и заповед на кмета на 
община Шабла за забрана на 
всички културни и спортни 
мероприятия, ние преуста-
новихме всички планирани 
дейности. Библиотеката при 
читалището обаче, не е пре-
установявала своята дейност, 
като за целта библиотекарят 
посрещаше своите потребите-
ли след обаждане по телефона. 
Книгите се приемаха отвън на 
импровизиран щанд и се по-
ставяха под 72-часова каран-
тина. Много от читателите на 
библиотеката се обслужваха с 
доставяне на книги и библио-
течни материали по домовете, 
след предварителна заявка. По 
време на пандемията от ко-
ронавирус в библиотеката от 
01.04.2020 г. стартира  пълна 
инвентаризация на библио-
течния фонд, която продъл-
жава и в този момент…почти 
сме на финала, достигнали сме 
около 80% от библиотечния 
фонд, който наброява 13 624 
тома литература.

През летния сезон, музей-

ните сбирки в НЧ „Дружба 
1898” се посещаваха от мно-
го туристи, като в сградата се 
влизаше задължително с мас-
ки. 

Установихме добро сътруд-
ничество с ЦСРИ „Чайка” и 
дневен център „Ривиера” от 
гр. Варна, които посетиха му-
зейните сбирки и спомогнахме 
с участието си в осъществява-
нето на техния проект. 

В читалището, навън на от-
крито се организира „Забавно 
лято” – четене, танци и готве-
не с деца от Дуранкулак и гос-
тенчета на селото.

 По повод деня на възраст-
ните хора – 01.10.2020 год.
се организира концерт пред 
сградата на читалището по 
проект, изпълняван от общи-
на Шабла.

През Европейската седми-
ца на програмирането в две 
поредни седмици, заедно с ПГ 
„Проф. д-р Асен Златаров” 
гр.Видин се организираха две 
онлайн събития в рамките на 
инициативата „Запознайте се 
и програмирайте”. С участието 
си в проекта читалището заку-
пи фотоапарат.

Съставите при НЧ  “Друж-
ба 1898” участваха в юбилеен 
концерт на НЧ „Свобода 1940” 
с. Граничар.

На 27.11.2020 година успеш-
но приключи изпълнението на 
проект ”Дуранкулак – с бога-
та история и светло бъдеще” 
в инициативата „Ти и Лидл за 
по-добър живот” на стойност 
4000 лв. Проектът включва-
ше реновиране на музейните 
сбирки  и картинната галерия, 
популяризиране и изработва-
не на рекламни брошури и 
публичност на проекта. Участ-
ваха много доброволци, Голям 
принос в осъществяването на 
проекта имаше кметът на Ду-
ранкулак, Веселин Йорданов. 
Оказано ни бе и финансово 
съдействие от страна на кме-
та на община Шабла - Мариян 
Жечев.

Екипът на НЧ „Дружба 
1898” продължи с реализира-
нето на проекти. 

През  декември 2020 годи-
на, към програма „Български-
те библиотеки - съвременни 
центрове за четене и инфор-
мираност” на Министерство 
на културата, фондът на биб-
лиотеката при читалището се 
обнови със 77 нови заглавия. 

Съгласно заповед на Ми-
нистъра на здравеопазването, 
от 25.11.2020 год.  читалище-
то отново преустанови своята 

дейност със своите потреби-
тели.

НЧ „Дружба 1898” работи 
онлайн с танцов клуб „Кибе-
ла” и децата, като осъществи 
коледно-новогодишна изнена-
да със стихове и пожелания от 
нашите малки приятели – де-
цата от Дуранкулак.

През 2021 година, НЧ 
„Дружба 1898” продължи 
дейността си с организиране-
то на онлайн събития, които 
могат да бъдат проследени на 
Facebook страницата на чита-
лището.

В условия на пандемия, чи-
талището продължи своята 
дейност, като ежедневно се из-
вършва дезинфекция, и това се 
отразява в дневник за поддър-
жане хигиенното състояние на 
обекта.

Така вече година читали-
щето работи в условията на 
COVID-19. 

Искаме на пожелаем на на-
шите членове и потребители 
да бъдат здрави и да спазват 
противоепидемичните мерки. 

Николинка Георгиева,
секретар на  

НЧ „Дружба 1898  
с. Дуранкулак

Танцов състав „Бърборино“ – пред читалището в изпълнение на 
проект „Заедно можем повече“.
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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.

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.

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.

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

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон:0878 263 071

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

На 27 март, точно в 20:30 
часа, над пет мили-
она души от близо 190 

страни ще изгасим светлините 
в домовете си.

Целта: да обединим мисли и 
действия и да подарим 60 ми-
нути на планетата, с които да 
покажем уважението и отго-
ворността си към нея. Защото 
нашето бъдеще е неразривно 
свързано с това на Земята и 
всички нейни екосистеми.

 От Световния фонд за 
дива природа (WWF) Бълга-
рия посвещаваме 15-ото из-
дание на инициативата „Ча-
сът на Земята“ на опазването 
на мечките у нас и тяхното 
мирно съжителство с Човека. 
Вярваме, че заедно мо-
жем да подарим истинска 
грижа за мечките в след-
ващите няколко години!   
Както всяка година, така и 
тази, сме подготвили специ-

ална програма, с която да се 
включиш активно в „Часът на 
Земята“:

В 10:00 ч. започваме деня 
със сутрешна йога практика 
в нашата Фейсбук страница, 
като тя ще бъде посветена на 
петте елемента - земя, вода, 
огън, въздух и пространство. 
Гост-инструкторката ни 
Албена Юрукова ще разка-
же за това колко е важно да 
сме в хармония със себе си, 
но и с природата около нас. 
В 20:30 ч. започва виртуал-
ното ни представление, пос-
ветено на „Часът на Земята“. 
Неповторимият комик Ники 
Станоев ще бъде водещ на 
концерта ни, в който учас-
тие ще вземат изпълнителите 
Елена Сиракова, „Керана и 
космонавтите“, РДМК, „Па-

рапланер“, Маги Алексиева 
- MEY, „BunyVerse & Strela“. 
Страхотният хореограф и 
режисьор Коста Каракашян 
ще се включи директно от 
Египет със специален танцов 
пърформанс. Не бихме могли 
да оформим това събитие и 
без специалната сценаристка 
подкрепа в лицето на Здрава 
Каменова и Светослав Томов. 
  Как можеш да подкрепиш 
„Часът на Земята“ на WWF? 
1. Присъедини се към съ-
битието и покани приятели 
2. Стани закрилник на меч-
ките и подкрепи работата ни 
като направиш еднократно 
или месечно дарение на сума 
по избор тук:  wwf.bg/mechki 
3. На 27 март, точно в 20:30 

часа, изгаси  светлините вкъ-
щи, изразявайки своята по-
зиция за планетата.

Следи събитието - в след-
ващите дни ще споделяме още 
любопитна информация.

Включи се в най-мащабното 
събитие, посветено на опазва-
нето на планетата:  „Часът на 
Земята“

Благодарим! Екипът на 
WWF България

ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА 2021

ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ 
МЕРКИ ДО 31 МАРТ 2021 ГОДИНА

От 22 март до 31 март на територията на страната 
действат следните временни противоепидемични мерки, въве-
дени със заповед на Министъра на здравеопазването:

•   Преустановяват се при-
съствените учебни занятия 
(в т.ч. учебни практики, ста-
жове, изнесени учебни часо-
ве, изпити, дуална система на 
обучение и др.) в училищата 
и   центровете за подкрепа за 
личностно развитие.
• Преустановява се присъст-
веното провеждане на групо-
ви извънкласни дейности и 
занимания, дейности по инте-
реси, занимални и други, ор-
ганизирани в училищна и из-
вънучилищна среда за всички 
възрастови групи.
• Преустановява се присъст-
веният учебен процес във 
висшите училища, с изклю-
чение на практическите обу-
чения и изпити по практика 
за професионални направле-
ния „Медицина“, „Дентална 
медицина“, „Здравни грижи“, 
„Фармация“ и „Обществено 
здраве“   , както и на държав-
ните изпити и защити на ди-
пломни работи за всички про-
фесионални направления.
• Преустановяват се при-
съствените групови занятия 
в езикови, образователни и 
обучителни центрове и шко-
ли.
• Преустановяват се посе-
щенията в детски градини, 
детски ясли, детски центрове, 
клубове и др.
• Преустановява се провеж-
дането на конгресно-конфе-
рентни мероприятия, семи-
нари, конкурси, обучения, 
тимбилдинги, изложения и 
други обществени мероприя-
тия в присъствена форма.
• Преустановява се провеж-
дането на културни и развле-

кателни мероприятия (кина, 
театри, сценични прояви, 
концерти, музеи, галерии, 
библиотеки, занятия от тан-
цовото, творческото и музи-
кално изкуство и др.), вкл. и 
на открито (събори, фестива-
ли и др.).
• Не се допускат събирания 
и тържества от частен харак-
тер с присъствие на повече от 
15 човека.
• Преустановява се про-
веждането на спортни меро-
приятия с тренировъчен и 
състезателен характер при 
колективните спортове за 
лица под 18-годишна въз-
раст. Изключение се допуска 
за картотекирани спортисти 
към спортните федерации. 
Спортните състезания за 
всички възрастови групи се 
провеждат без публика.
• Преустановяват се посе-
щенията на фитнес центро-
ве, спортни зали и клубове 
и плувни басейни и компле-
кси. Изключение се допуска 
за картотекирани спортисти 
към спортните федерации.
• Преустановяват се посе-
щенията в самостоятелните 
и прилежащите към места 
за настаняване балнеолечеб-
ни (медикъл СПА) центрове, 
СПА центрове, уелнес цен-
трове и таласотерапевтични 
центрове.
• Преустановяват се посеще-
нията в заведенията за хране-
не и развлечения по смисъла 
на чл. 124 от Закона за тури-
зма. Допускат се доставки или 
взимане на храна за дома и 
офиса. Ресторантите на тери-
торията на местата за наста-

няване могат да предоставят 
храна единствено на гости на 
мястото за настаняване, до-
ставена в съответните стаи.
• Преустановяват се посе-
щенията в игралните зали и 
казината.
• Преустановяват се посе-
щенията на търговските цен-
трове (представляващи една 
или повече сгради, в които 
са разположени магазини, 
заведения и други търговски 
обекти) и търговските цен-
трове тип МОЛ, с изключение 
на магазините за хранителни 
стоки, лечебните заведения, 
аптеките, дрогериите, опти-
ките, зоомагазините, банките, 
застрахователите, доставчи-
ците на пощенски и куриер-
ски услуги, доставчиците на 
платежни услуги, офисите на 
телекомуникационните опе-
ратори, доставчиците на съ-
общителни и комунални ус-
луги и услуги по химическо 
чистене, намиращи се в тър-
говските центрове.
• Преустановяват се посе-
щенията в магазините с нетна 
търговска площ над 300 кв. 
м., предлагащи нехранителни 
стоки. Нетна търговска площ 
е площта, в т.ч. щандовете, 
която е достъпна за клиен-
тите. Забраната не се отнася 
за магазини (хипермаркети и 
супермаркети), предлагащи 
предимно хранителни стоки.
• Преустановяват се групо-
вите туристически пътувания 
с организиран транспорт в 
страната и в чужбина и групо-
вите посещения на туристи-
чески обекти в страната.  
• Физическите и юридиче-
ските лица – собственици 
или управители на търговски, 
административни или други 
обекти, предоставящи услуги 

на гражданите, създават ор-
ганизация за контрол на броя 
на клиентите, като не допус-
кат повече от един човек на 3 
кв. м. 
• На пазарите, тържищата и 
базарите се създава организа-
ция за еднопосочно движение 
и осигуряване на дистанция 
от 1,5 м. между посетителите. 
Задължително е носенето на 
защитна маска.
• Работодателите и органите 
по назначаване организират 
работния процес на работ-
ниците/служителите в дис-
танционна форма, където е 
възможно, като допускат при-
съствена работа на най-много 
50% от персонала.
• Магазините за хранителни 
стоки организират работата 
си, като не допускат лица под 
65-годишна възраст в съот-
ветните обекти в часовете 
между 8.30 и 10.30 часа.
• Забраняват се посещения 
на външни лица/свиждания 
в лечебни заведения, с из-
ключение на свижданията 
на пациенти в терминален 
стадий.
• В специализираните ин-
ституции за предоставяне на 
социални услуги и такива за 
социални услуги от резиден-
тен тип за деца и възрастни 
се допускат посещения на 
външни лица по изключение 
и по преценка на директора 
на институцията при спазване 
на въведените  противоепиде-
мични мерки и представяне 
на декларация от посетителя, 
че не е в контакт със зараз-
но болни, няма признаци на 
остро респираторно заболя-
ване и ще спазва въведените 
противоепидемични мерки на 
територията на институция-
та.

mailto:order@makmetal.eu
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwwf.bg%2Fmechki%3Ffbclid%3DIwAR1I5zL7_y5Ewq_Y1hMCwjT0chCLDyk-Yv3oJbSlAlia30jYGmDiKqYE0Vw&h=AT0NWfZBa6Nq0wx9awvtI-NxF4RFEsMbaSJOpTYzLTOYpOldnczIZOFc_PGFTnWsf59HSJpQsl2282_VWGzIUAU2T_396yHGstyu3uAXAGijVFO1FmYD4YaGi1Mmg_HqPZE&__tn__=q&c%5b0%5d=AT1gKo1KAvjVTIHWwhA5GJ_svtCpm-LfwRG_-QcRbheAcjInQKWoE5vgLEoQp9hkjcqgvQ_3pgI_i6a30rNqvvZZmfFKilnnv-ZMJkFBtTEnLvAyn4Of6yciFauIJXFptXU0WMB8E68fWY-PK8Jusfqt
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