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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Шансът винаги е в полза на подготвения ум.“
 Луи Пастьор

МИСЪЛ НА БРОЯ

ШАБЛЕНЦИ – С НАЙ-ВИСОКА 
ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ В ОБЛАСТТА
ГЕРБ-СДС e първа политическа сила 
след вота в област Добрич с 27%

На парламентарните избори 
на 4 април, жителите на община 
Шабла отново бяха първенци в 
област Добрич в изпълнението 
на гражданския си дълг пред ур-
ните. Единствено в нашата об-
щина от областта, упражнилите 
вота си в неделя бяха повече от 
половината от общия брой на 
имащите право на глас гражда-
ни – 50,37% (1998 човека). За об-
ластта процентът е 42,43. През 
цялото време на изборния ден, 
шабленци бяха най-активни:

към 10:00 ч. – 12, 88% (511 ч.)
към 12:00 ч. – 25, 81% (1024 ч.)
към 17:00 ч. – 45, 80% (1817 ч.)
Към 11 часа на 5 април, при 

74, 48% окончателно обработе-
ни протоколи от секционните 
изборни комисии са получени 
следните  резултати от  РИК 
Добрич за областта:

ГЕРБ-СДС – 27%; „БСП за 
България“ – 20, 22%; ПП „Има 

такъв народ“ – 17%; ДПС – 7, 
14%; „Дeмократична България“ 
– 5,59%; „Изправи се! Мутри 
вън!“ – 4, 81%. Към посочения 
момент, под 4-процентната ба-
риера в областта са коалиция 
„Воля-НФСБ“ – 3, 66% и ПП 
ВМРО-БДН – 3, 52%.

Тези избори се проведоха с 
възможност за машинно гла-
суване в секциите с над 299 
избиратели. В нашата община 
това се 4-те шабленски и сек-
цията в с. Дуранкулак. Това 
даваше възможност на повече 
от половината избиратели в 
общината да се възползват от 
това. Поради грешно въведена 
информация за дадена партия, 
машинното гласуване бе преус-
тановено за около 4 часа.

Подробности за изборите 
в община Шабла, очаквайте в 
следващия ни брой

Изгрев

НОВИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ 
МЕРКИ, ВЛЕЗЛИ В СИЛА ОТ 1 АПРИЛ
От понеделник (5 април) детските градини 
и яслите  възобновиха работата си

Със Заповед № РД-01-194-
30.03.2021 г.,  Министърът на 
здравеопазването, проф. д-р 
Костадин Ангелов, постано-
ви новите противоепидемич-
ни мерки, които са в сила от 1 
април. Те ще важат до края на 
месеца (30 април).

от 12 април – след края на 
пролетната ваканция на уче-
ниците, се възобновява при-
съственото обучение на деца-
та от 1-ви до 12-ти клас, като 
графикът ще бъде оповестен 
в рамките на следващата сед-
мица

От  12 април  се допускат и 
груповите дейности и зани-
мания в  центровете за под-
крепа за личностно развитие 
и центровете за специална 
образователна подкрепа

От четвъртък, 1 април, 
се допускат посещенията в 
кина, театри, музеи, галерии, 

библиотеки и циркови пред-
ставления при заетост на не 
повече от 30%  от капацитета 
на помещенията.

От  1 април  се допускат и 
посещенията на фитнес цен-
трове, спортни зали и клубо-
ве и плувни басейни и ком-
плекси  при използване на не 
повече от 30%  от капацитета 
им и спазване на физическа 
дистанция от най-малко 1.5 
м.

Посещенията в заведени-
ята за хранене и развлече-
ния  се допускат само в от-
критите им площи  (тераси, 
градини и др.), при  ограни-
чено работно време от 6.00 
до 23.00  часа. Изключение са 
дискотеките, бар-клубовете, 
пиано баровете, бар-вариете 
и нощните барове, които ос-
тават затворени до края на 
месец април.

ЦЕНОВО ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА „ЕНЕРГО ПРО“ ЕАД

В продължение на публику-
ваните намерения за подаване 
на   заявления за цени в КЕВР, 
публикувани на 26 февруа-
ри т.г., уточняваме конкретно 
заявените цени на енергията 
за битовите потребители на 
лицензионната територия на 
ЕНЕРГО-ПРО, както следва:

- Дневна тарифа – 
0.14517 BGN/kWh
- Нощна тарифа –  
0.05664 BGN/kWh  

Общото увеличение за бито-
вите потребители на регулиран 
пазар при така направените 
предложения за нови цени е в 
размер на 1,62%. Промяната е 
по-малка спрямо първоначал-
но заявената поради оконча-
телно уточняване на отчетните 
стойности на някои от ценоо-
бразуващите елементи.

Основни допускания на 
предложението:

1. Промяната е  изчислена 
при сега действащите цени на 
всички останали участници 
на регулирания пазар, без да 
бъдат отчетени изменения на 
цените, които те биха заяви-
ли за утвърждаване от КЕВР 
за предстоящия ценови пери-
од.

2. В така посочените цени не 
са включени цените за достъп 
и пренос през мрежата на ЕСО 
и за достъп и пренос през раз-
пределителната мрежа  на ЕРП 
„Север“.

3. Промяната в цените „дос-
тъп“ и „пренос“ през разпреде-
лителната мрежа на ЕРП Север 
е с 1.45% спрямо действащите 
цени, което се отразява с 0,37% 
на заявените крайни цени. 
ЕНЕРГО-ПРО не предвижда 
промяна в начина на определя-
не на цените на предлаганите 
услуги.

СЪОБЩЕНИЕ
Към 5 април 2021 г., общият брой на диагностицираните лица с 

COVID-19 на територията на община Шабла е 32 (тридесет и две). 
Четирима от тях се намират в болнично заведение, а другите два-
десет и осем са на домашно лечение. Под карантина са поставени 
22 (двадесет и две) лица.

Настоящата информация се предоставя от разработената сис-
тема 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, общо-
практикуващи лекари, болници, лаборатории и общини. Плат-
формата обработва данните по структуриран и сигурен начин, 
като дава на специализираните държавни институции информа-
ция в реално време.

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

7 АПРИЛ – ДЕН НА 
ЗДРАВНИЯ РАБОТНИК

По случай Световния ден 
на здравето – 7 април, поз-
дравяваме лекарите и здрав-
ните работници от община 
Шабла с техния празник.

През последната година те 
се трудиха в условията на все-

обща епидемия.
Смятаме, че най-доброто 

пожелание към всички тях ще 
бъде отговорното спазване на 
здравните мерки от техните 
пациенти и всички граждани.

Изгрев

НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА
На 31 март (сряда) се прове-

де 27-ото редовно заседание на 
Общински съвет Шабла (мандат 
2019-2023 г.). На него присъст-
ваха 10 от общо 11 общински 
съветници. Заседанието бе пред-
седателствано от д-р Йорданка 
Стоева, а за секретар бе избран 
общинския съветник Красимир 
Ялнъзов.

Като първа точка в дневния 
ред, съветниците гласуваха На-
редба за изменение и допълне-
ние на Наредбата за определя-
нето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги 
на територията на община Ша-
бла. Промененият чл. 25 от ал. 1 
на наредбата гласи:

 „За ползване на детски ясли, 
детски кухни и детски градини, 
родителите или настойниците 
дължат следните такси:

1. постоянна месечна такса в 
размер на 5,00 лв.;

2. такса за храна в размер на 
2,00 лв. на присъствен ден;

3. за децата, които са в задъл-
жителна предучилищна възраст, 
посещават IV група и през след-
ващата учебна година ще по-
стъпят в I клас, родителите или 
настойниците са освободени от 
заплащане на таксите по т. 1 и т. 2 
за учебното време през учебната 
година– периода от 15 септември 
до 31 май на следващата кален-
дарна година;

4. за всички други деца, които 
са в задължителна предучилищ-
на възраст, родителите или на-
стойниците заплащат единстве-
но такса за храна в размер на 1,50 
лв. на присъствен ден.

(2) Когато две деца от едно 

семейство са приети в едно или 
в различни детски заведения в 
общината, таксата за второто и 
всяко следващо дете се заплаща 
с 50 на сто намаление.

(3) За ползването на намале-
нията по ал. 2 родителите или 
настойниците подават декла-
рация и представят документи, 
доказващи съответно право за 
ползване на преференция, чии-
то заверени копия остават към 
декларацията. Заплащането на 
намаления размер на таксата 
започва от деня, следващ пода-
ването на декларацията.“.  След 
разяснение отстрана на внеслия 
предложението за промяната 
в наредбата, кмет г-н Мариян 
Жечев, че нужните по т. 3 (3) 
документи са само актовете за 
раждане на децата, съветниците 
гласуваха изменението и допъл-
нението в Наредбата с пълно 
единодушие.

На основание чл. 21, ал.1, т.12 
от Закона за местното самоупра-
вление и местната администра-
ция и Концепцията за интегри-

ране на ромите в община Шабла 
за периода 2014-2020 г., Общин-
ският съвет прие отчет за извър-
шените дейности по изпълнение 
на Концепцията през миналата 
година. 

На заседанието бяха приети 
и отчети за миналогодишната 
дейност по изпълнение на  про-
грамите за опазване на околната 
среда и за развитие на туризма в 
община Шабла. Приет бе и отчет 
относно изпълнения на реше-
ния на Общински съвет Шабла 
за второто шестмесечие на 2020 
година.

Гласуван и приет бе актуали-
зираният списък на общинските 
мери, пасища и ливади за полз-
ване от стопаните на животно-
въдни обекти с регистрирани 
пасищни селскостопански жи-
вотни в системата на БАБХ.

Единодушно бе решено и на 
публичен търг с тайно наддава-
не за продажба да се обявят два 
имота – в с. Дуранкулак и в с. 
Крапец.

На тържественото си заседа-

ние по повод 50-годишнината от 
обявяването на Шабла за град на 
27 август, 2019 г., Общинският 
съвет учреди годишна награда за 
ученик, по случай 24 май – Деня 
на светите братя Кирил и Мето-
дий, на българската просвета и 
славянската писменост. Тогава 
бе решено наградата да се връчва 
на ученици, постигнали отличен 
успех и първо място на областен 
или национален кръг на конкурс 
на Министерството на образова-
нието и науката.

На заседанието в сряда, Об-
щинският съвет уточни и гла-
сува критериите, по които ще 
се определят носителите на па-
ричната награда от 1000 лв. С 
пълно единодушие бе гласувано 
и предложението, имената на ла-
уреатите на наградата да бъдат 
вписани в почетната книга на 
град Шабла.

След изчерпването на днев-
ния ред, председателят на ОбС 
Шабла, д-р Йорданка Стоева, 
закри заседанието.

Изгрев
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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

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

ИЗКУПУВАМ  
земеделска земя в общините Шабла, 

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

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

За повече информация се обадете на телефон: 
0885 095 931

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 14 април 2021 година

ще се навърши
1 година от смъртта на

АТАНАС  ГЕОРГИЕВ  НИКИФОРОВ
починал на 74 години

Добрите хора нивга не умират,
не се превръщат в пепел или дим.
Те винаги оставят светла диря

и честен път, по който да вървим.
Поклон пред паметта ти!

От семейството

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

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ

Дирекция “Бюро по труда”- Каварна уведомява работодатели-
те от общините Каварна и Шабла, че разполага с финансови 
средства за сключване на договори за ползване на програми и 

насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насър-
чаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2021 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 
50, ал. 3 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:
•	 безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни 
средства – 6243 лв.;
•	 безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работода-
тели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 5504 лв.;
•	 безработни лица с трайни увреждания включително военноинвали-
ди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свобод-
ни средства - 4019 лв.;
•	 безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки 
(осиновителки) с деца  до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свобод-
ни средства - 4259 лв.;
•	 безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не 
по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или 
безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско 
образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 6955 лв.;
•	 безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ)- свобод-
ни средства - 4188 лв.;
По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за 
свободните работни места, в периода от 25.03.2021 г. до 02.04.2021 г., 
включително.
Извън горепосочения срок (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от 
ППЗНЗ), работодателите могат да кандидатстват за преферен-
ции (финансови средства): 

Обучение на възрастни по чл.63, ал.1, т.1 и т.3 от ЗНЗ -  
свободни средства - 1803 лв.;

ДОПЪЛНИТЕЛНА И КОНКРЕТНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ 
ПОЛУЧИ В: ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” - КАВАРНА,  

КАКТО И НА ТЕЛ. 0570/8-20-47.

ЗАСИЛВА СЕ КОНТРОЛЪТ ВЪВ ВРЪЗКА С 
НАЧАЛОТО НА ПОЖАРООПАСНИЯ СЕЗОН

Със заповед на министъ-
ра на околната среда и водите, 
периодът от 1 април до 31 oк-
томври 2021 г. е определен за 
пожароопасен сезон. Заповедта 
цели вземането на мерки за не-
допускане възникването на по-
жари, ограничаване на тяхното 
развитие и разпространение в 
защитени територии – изклю-
чителна държавна собственост. 

В изпълнение на разпореж-
дане на директора на РИОСВ 
– Варна община Шабла преду-
преждава всички земеделски 
стопани да спазват забраната за 
палежи на стърнища, слогове, 
крайпътни ивици и площи със 

сухи треви. Обществеността се 
призовава да опазва природата 
от пожари и да спазва всички 
противопожарни мерки.

На нарушителите на раз-
поредбите ще се налагат ад-
министративно-наказателни 
мерки, като предвидените 
глоби са от 200 до 20 000 лв. 
за физически лица, а за юри-
дически лица, санкцията е от 
5 000 до 500 000 лв.

За палежи в защитените те-
ритории незабавно да се уведо-
мява РИОСВ Варна на телефон: 
052 /678 848 и (от 9.00 до 17.30 
часа)  и GSM 0884 290 634 (след 
17.30 часа и в почивните дни).

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

На 1 април 2021 година, в 
гр. Шабла, беше поставен спе-
циализиран контейнер за раз-
делно събиране на отпадъци 
от облекла и текстилни мате-
риали с местоположение – ул. 
„Оборище“, до контейнерите за 
битови 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 изпразване-
то 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 управление 
на отпадъците, а именно – пов-

торна употреба като дрехи или 
парцали за почистване, за полу-
чаване на рециклирани влакна 
или различни текстилни пълне-
жи или за оползотворяване 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 местата 
за депониране на отпадъци. Ня-
кои видове дрехи имат нужда 
от повече от 50 години, за да се 
разградят. Те остават в земята 
за десетилетия и отделят вред-
ни газове, които са сред основ-

ните причини за глобалното за-
топляне. Токсични вещества се 
просмукват в почвата и подзем-
ните 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 це-
нен материал, който може да се 
използва повторно. Разделното 
събиране на текстилните отпа-
дъци и рециклирането им оси-
гурява лесен, сигурен и удобен 
алтернативен начин за изхвър-
ляне на излишните дрехи, като 
така успяваме да предотвратим 
тонове текстилен отпадък 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 
призова гражданите да се въз-
ползват максимално от новата 
придобивка.

Галя Камберова, 
гл.експерт „Екология“

Контейнерът за разделно събиране на отпадъци от дрехи и 
текстилни материали на ул. „Оборище“.

О  Б  Я  В  А 
УС на  ЗКПУ ”Захари Стоянов” с. Захари Стояново, общ.Шабла,  
област Добрич, на основание   чл.16 ал3 т. 1 от Закона за коо-
перациите и чл. 27 ал.1 т.1 от Устава на кооперацията  свиква  
редовно годишно отчетно    събрание  на 24.04.2021г. от 9,.00 
часа ,в стола на кооперацията,  при следния 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване  на член-кооператори.
2. Приемане на отчета за управление на УС.
3. Приемане на годишния финансов отчет.       
4. Отчет на контролния съвет. 
5. Избор на пълномощници  на ОС НА КС        
6. Текущи.                                                 

При липса на кворум събранието ще се проведе след 1(един) час 
на същото място, независимо  от броя на присъстващите.

От УС на ЗКПУ 

ПОКАНА
УС на Кооперация „Граница“ с.Граничар, общ. Шабла, 

обл.Добрич, свиква годишно отчетно-изборно събрание 
на 24.04.2021 година (събота) от 9:00 ч. в залата на 

читалище „Свобода 1940“ с.Граничар при следния:
ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане и освобождаване на член-кооператори
2. Отчет за работата на УС на кооперацията.
3. Приемане на годишния финансов отчет.
4. Отчет на КС на кооперацията.
5. Избор на управителен съвет, председател, контролен съвет
6. Разни.
При липса на кворум, събранието ще се проведе един час след 
обявеното време, независимо от броя на присъстващите.
В случай на наложени ограничения във връзка с епидемиологичната 
обстановка, събранието ще се проведе на площада.
Каним всички член-кооператори да присъстват на събранието.

От ръководството

ОБЯВА
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – ДОБРИЧ

Ви информира, че  със заповед № ОХ – 188/10.03.2021 г. на ми-
нистъра на отбраната на Република България са обявени 195 
(сто деветдесет и пет) вакантни длъжности за лица, завършили 
граждански, средни и висши училища в страната и в чужбина 
във военни формирования на Сухопътни войски. Срок  за пода-
ване на документите  - 23.04.2021 г.

За повече информация -  Общинска администрация Шабла, 
телефон 05743/50-37. Лице за контакт -  Калоян Георгиев, 

мл. експерт „КС и ОМП“ в ОА, стая 308.
ОА Шабла

ПРОДАВАМ СУХ ЧЕСЪН
Тел. за контакт: 0876/95-59-74

ПРОДАВА СЕ КЪЩА 
в гр. Шабла с РЗП 93 кв.м.,  

и обща площ 699 кв.м Състои се от антре, хол, спалня, детска, 
кухня, баня с тоалетна. Отопление: локално парно на дърва. 

Цена 60 000 лв.
За контакти: 0899 854 691

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ШАБЛА

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
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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

ПОЕТИЧЕН КЪТ 
На 2 април, 2021 г. се навършиха 200 г. от рождението на Георги 

Раковски (02.04.1821 – 09.10.1867). Раковски е идеолог, стратег 
и организатор на българското националноосвободително 
движение. Той е още  писател, публицист, историограф 
и етнограф. Патриархът на българската литература, 
Иван Вазов увековечи Георги Сава Раковски за поколенията 
признателни българи в своята „Епопея на забравените“.

РАКОВСКИ
Мечтател безумен, образ невъзможен,
на тъмна епоха син бодър, тревожен,
Раковски, ти дремеш под бурена гъст,
из който поглежда полусчупен кръст.
Син, дреми, почивай, ти, който не спеше,
ти, кой беше вихър, котел, що кипеше
над някакъв злобен, стихиен огън.
Спи! Кой ще разбужда вечния ти сън?
 
Природата веща беше се сбъркала:
тя от теб да стори гений бе искала,
затова в глава ти като в една пещ
фърли толкоз пламък и възторг горещ,
но друг таен демон се намеси тамо:
ти стана създанье от крайности само,
елемент от страсти, от злъчка и мощ,
душа пълна с буря, с блясък и със нощ.
Твойта вражда беше вражда сатанинска,
твойта любов беше любов исполинска,
любов без съмненье, без свяст, без предел,
що кат кръст огромен ти беше понел.
Твоят символ беше: смърт или свобода,
сънят ти - Балкана, кумирът - народа,
народа с безчестье и с кърви облян.
 
Твоят живот целий беше един блян!
 
Ти гледаше бледен в бъдещето скрито.
Ти се вреше дръзко в миналото срито
и оттам влечеше кат победен знак
векове от слава, затулени в мрак,
за царе, юнаци вълшебни преданья,
обраснали с плесен старинни сказанья;
твоят орлов поглед виждаше навред
от българска слава останки безчет
и в тъмна ни древност, бездънна провала,
ти вкарваше смело вселената цяла.
Нищо невъзможно за теб не оста.
ти даваше образ на всяка мечта.
На неми загадки, сфинкси безответни
предлагаше твойте въпроси заветни;
исторйята, мракът, времето, редът
не значеха много в големий ти път;
ти иска да бутнеш, о, дух безпокоен,
нещастен мечтател, апостол и воин,
в един час делото на пет векове.
Чухме ний твойте горди викове,
когато при Сава и при Дъмбовица
викна пръв «Свобода! Сяйна е зорница!»
И ту с перо остро, ту с гореща реч
надеждите сейше наблиз и далеч.
Един само буден сред толкова спящи,
ти един за всички като демон бдящи
работи, бори се, стреска, вълнува,
тук мъдрец замислен, там луда глава,
мрачен узник в Стамбул, генерал в Балкана,
поет и разбойник под съща премяна,
мисъл и желязо, лира и тръба:
всичко ти бе вкупом за една борба.
Исторйята има да се позамисли
във кой лик безсмъртен тебе да причисли.
 
Ти умря. И пътят към гроба ти ням
обрасъл е вече със бурен голям,
и прахът ти гние без сълзи набожни...
Не зарасна само, герою тревожни,
проломът широкий, който ти тогаз
в бъдещето тъмно отвори за нас!

 Иван Вазов, 
1882 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА 1894”
гр.ШАБЛА

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;
6. Школа по пиано - ръководител на школата 
– 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 

ГЕОРГИ РАКОВСКИ - БУДИТЕЛ 
И УЧИТЕЛ НА НАЦИЯТА

…В създаваните от Левски и неговите 
сподвижници комитети присъствието на 
местния учител в съответното селище е 
почти задължително! Същото се случва и 
при изграждането на Вътрешната македо-
но-одринска революционна организация 
от Гоце Делчев, Даме Груев и техните спод-
вижници. Първият пример обаче е Раков-
ски.

Георги Раковски, „патриархът” на на-
ционалната революция, съчетава в себе си 
качествата на интелектуалец, харизмати-
чен водач, организатор, политик, идеолог... 
Роден в будния възрожденски Котел, по-
лучил солидно образование във „Велика-
та гръцка школа” в Цариград, той издава 
вестници, изследва българската история, 
етнография и фолклор, създава револю-
ционна поезия... Разбира се, литературните 
слабости на поемата „Горски пътник” (1857 
г.) са известни, но нека припомним нейно-
то феноменално въздействие не само върху 
раждащата се интелигенция, но дори върху 
суровите, вече „политически” хайдути! Па-
триотичната страст пронизва трудовете на 
Раковски, да не говорим за уникалната му 
кореспонденция със стотици тогавашни 
българи, но и с видни личности от други 
държави. В целия живот на тази изключи-
телна личност публицистиката, литерату-
рата и научните търсения по невероятен 
начин преливат в радикални политически 
замисли и действия. За Раковски пътят към 
свободата е „... открита борба с турското 
правителство чрез пресата и сабята...” С 
други думи, публицистиката и просвети-
телството предхождат въоръжената борба 
и остават редом с нея по пътя към Свобо-
дата!

За разлика от Левски, Ботев и Гоце Дел-
чев, Раковски не е бил учител от типа на 
характерните за епохата български „даска-
ли”. От друга страна обаче, стремежът към 
просветителството на своя народ е една от 
най-ярките характеристики на неговата 
личност. Нека припомним, че през 1858 г. 
именно Раковски оказва решителна помощ 
на сънародниците си от Бесарабия за съз-
даването на българското „Народно цен-
трално училище” в Болград. И съвсем за-
служено днес Болградската гимназия носи 
неговото име. В своя вестник „Българска 
дневница” от октомври 1857 г. Раковски 
дава висока оценка на „... достопохвални-
те жители на град Русе, (които) стараят се 
всеусърдно да установят пристойно учебно 
заведение в този крайдунавски знаменит 
град, не само за научение мъжскаго пола, 
но и за нужно е още и необходимое обра-
зование нежнаго пола, без което не може 

бити общое просвещение едного народа...” 
В писмо до своя приятел Йосиф Дайнелов 
от 5 октомври 1860 г. Раковски заявява: „... 
Не видях по-способен человек за наука ос-
вен българина...”

През 1858 г. в Одеса, където разработ-
ва своя „Първи план за освобождението 
на България” и година по-късно издава 
знаменития „Показалец” (наръчник по ет-
нография и история), Раковски е назначен 
за възпитател в една от одеските мъжки 
гимназии. С невероятната си енергия той 
разпалва патриотизма на младите българи, 
учещи в Одеса, а част от тях заминават за 
Белград и се включват в организираната от 
него Първа българска легия (1861-1862 г.).

Малко известно е, че заедно с организи-
рането на Легията Раковски води в Белград 
и една импровизирана лектория, на прак-
тика едно неформално неделно училище. 
Ето какво разказва Христо Иванов - Голе-
мия: „Започнах пак да ходя при господин 
Раковски (...) Видях ази, че се събират 
всички българчета при него от училища-
та и им приказва за българската история... 
Той им заръча да ходят всяка неделя при 
него...” Наред с беседите по история, Ра-
ковски е казвал: „Сберете се и приказовай-
те на български, да не забравите матерния 
си език!” По-нататък Христо Големия чис-
тосърдечно заявява: „Слушам и ази (...) 
и хванах да ставам и аз да ми е слободна 
България...”, като не крие възторга си от 
четенето на „Горски пътник” и „Асеневата 
история” („Няколко речи о Асеню Първо-
му, великому царю българскому и сыну му 
Асеню Второму”) на Раковски, издадена в 
Белград през 1860 г.

Личност с европейски виждания, визио-
нерът Раковски решително надскача чисто 
„школските” мащаби на съвременното му 
просветно дело в българските земи. Още 
през 1856 г., когато пребивава в Нови Сад, 
тогава в Австрийската империя, заедно с 
първия си вестник „Българска дневница” 
той замисля създаването на „Българско 
Учредничество” - институция, която да 
издава популярна литература и учебници 
за българските училища, като за целта са 
привлечени най-добрите автори. Във връз-
ка с този проект, той пише на Николай М. 
Тошков в Одеса: „Ако бяха послушали моя-
та молба в Одеса живеещите наши родолю-
бци благородни българи да ми помогнат за 
първо основно начало, аз бих драговолно 
всякакъв труд положил... това Уредничест-
во за малко време ще ся засили и посте-
пенно ще стане Дружество словесности, 
какви имат другите славянски народи...”   
През 1857 г. Раковски издава „Позив на 
спомоществование за учреждения на една 
Българска книжевна община в Галац”, къ-
дето четем: „Човек без учение и наука е 
мъртъв наравно...”, както и че цивилизо-
ваните „учени народи... са били щастливи 
да се украсят със своя наука и умно обра-
зование...” По този начин именно ерудитът 
Раковски дава идеята, осъществена двана-
десет години по-късно и вече след смъртта 
му със създаването на „Българското кни-
жовно дружество” (бъдещата Българска 
академия на науките) през есента на 1869 
г. Надали е случайно, че първото заседание 
на учредителите е именно в Галац, но по-
ради подозренията на местната полиция 
продължава в близкия град Браила. Как-
то е известно, революционното крила на 
емиграцията, вкл. Любен Каравелов, Васил 
Левски и др., са сред учредителите на дру-
жеството.

За личността и делата на Раковски може 
да се разсъждава още много, и много... 
Нека в заключение припомним отново, че 
през наближаващата 2021 г. се навършват 
200 години от рождението на Раковски. По 
предложение на изтъкнатия наш историк 
проф. Пламен Митев Фондация „Васил 
Левски” отправи апел към държавните 
институции и българското общество за до-
стойно отбелязване на тази знакова годиш-
нина. Защото сме в дълг към големия бъл-
гарин и истински европеец, който написа: 
„Любовта към Отечеството превъзхожда 
всички световни добродетели!”

Проф. Пламен Павлов,  
в-к „Труд“ 30.10.2020 г.

Бел. ред. - Публикуваме статията  
със съкращения
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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

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

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

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти, 

фрезоване  и цялостна обработка на парцели.

Телефон за контакт: 0884/52-50-80

СТУДИО ЗА КРАСОТА 
„FANTASY“

Работи 7 дни в седмицата със или 
без предварително записване.

За записване на час – телефони  
0886/22-85-99 и 0889/69-11-16.

Ателието се намира срещу входа на  
банка ДСК в Шабла.

Моля, заповядайте!

ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ПРЕВЕДЕ БЛИЗО 
113 МЛН. ЛЕВА ПО СХЕМАТА ЗА 
ПРЕРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ПЛАЩАНЕ

Субсидии са преведени на 
54 641 земеделски стопани, по-
дали заявление за подпомагане 
за Кампания 2020. Изчисле-
нията са извършени след изя-
сняване на случаите на площи, 
декларирани от повече от един 
стопанин, както и на база ак-
туализирания слой „Площи, 
допустими за подпомагане“.

Ставката за подпомагане по 
схемата е увеличена и е в раз-
мер на 150,80 лева за един хек-

тар. Тя е определена със Запо-
вед № РД 09-220 от 16.03.2020 г. 
на Министъра на земеделието, 
храните и горите.

За сравнение ставката за 
подпомагане за Кампания 2019  
бе – 137,22 лв. на хектар.

Схемата за преразпреде-
лително плащане предоставя 
подпомагане за първите до 30 
хектара, които отговарят на ус-
ловията по Схемата за единно 
плащане на площ (СЕПП).

ОКОЛО 8000 ДЕКАРА СА 
ПРОПАДНАЛИТЕ ЗАРАДИ СТУДА 
ПЛОЩИ С РАПИЦА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

В ОД “Земеделие” Добрич 
към момента няма подадени за-
явления за пропаднали площи 
с рапица, вследствие на вале-
жите. В Общинските служби по 
земеделие в областта в периода 
от 26 февруари до 17 март 2021 
г. са подадени 8 заявления за 
пропаднали близо 8 000 декара 
с рапица поради измръзване, 
съобщиха от МЗХГ след запит-
ване от Про Нюз Добрич. Това 
е приблизително 1/8 от засети-
те с културата площи.

Извършени са първоначал-
ни огледи по 5 от подадените 
заявления, предстои да се из-

вършат такива и по останали-
те 3. След възстановяване на 
вегетацията на културата, ще 
се извършат и втори огледи, 
за да се определи степента на 
пропадане на посевите с ра-
пица.

Пострадали от студа рапици 
има в общините Балчик, Кава-
рна и част от Ген. Тошево.

За стопанската 2020/2021 г. 
със зимна маслодайна рапица 
бяха засети 62 520 декара, а за 
изминалата 2019/2020 стопан-
ска година, засетите площи са 
били 29 220 декара.

ОД „Земеделие“

АКТУАЛНИ МЕРКИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА 
И  ПОДПОМАГАНЕ НА РОДИТЕЛИ

По време на виртуална ин-
формационна среща на 1 април 
2021 г., в Областен информа-
ционен център Добрич бяха 
представени актуалните мерки 
за запазване на заетостта към 
Агенцията по заетостта и за 
подпомагане на родителите от 
Агенцията за социално подпо-
магане в условията на панде-
мия.

Крайният срок за подаване 
на документи за кандидатства-
не по мярка 60/40 за получа-
ване на финансова подкрепа 
в размер на 60% от осигури-
телния доход на работници-
те за периода януари-март е 
променен от 16.04.2021 г. на 
15.04.2021 г. Промените от 1 
април 2021 предвиждат изпла-
щане на средствата за целия 
период или за част от периода 
от 1 април до 31 май 2021 г. По 
мярката се изплащат средства 
за период до 3 месеца на рабо-
тодатели от почти всички ико-
номически сектори за запазва-
не на заетостта за работници и 
служители, чиято работа е била 
преустановена, работили са на 
непълно работно време или са 
ползвали отпуск през периода 
на извънредно положение и 
извънредна епидемична обста-
новка. 

Финансовата подкрепа от 
80 млн. лв. по проекта на Аген-
цията по заетостта „Кратко-
срочна подкрепа за заетост 
в отговор на пандемията от 
COVID-19“  е насочена към 
работодатели и самоосигуря-
ващи се лица в секторите хоте-
лиерство и ресторантьорство, 
транспорт и туризъм, директ-
но засегнати от извънредното 
положение. Компенсацията в 
размер на 290 лв. се предоста-
вя за запазване на заетостта на 
работниците и се изплаща за 
цял календарен месец считано 
от 1 юли 2020 г. до 31.05.2021 
г., за не повече от 6 месеца. За-
дължително е да се запази зае-

тостта им през целия период на 
изплащане на компенсациите, 
както и за допълнителен пери-
од, равен на половината период 
на получените компенсации.

По проект „Запази ме“ се 
предоставят компенсации в 
размер на 75% от месечния оси-
гурителен доход за м. октомври 
2020 г. за работници, осигурени 
в икономически дейности, за 
които са въведени временни 
ограничения в периода на обя-
вено извънредно положение 
или обявена извънредна епи-
демична обстановка. Те трябва 
да са в неплатен отпуск по чл. 
160, ал. 1 или чл. 173а, ал. 2 от 
Кодекса на труда, за не повече 
от 60 дни в рамките на 2020 г., 
а с промените приети с ПМС 
99/2021 за не повече от 90 дни 
в рамките на 2021 г. Допусти-
мите икономически сектори 
може да видите тук https://bit.
ly/3ubQjRH.

Със средства по проект 
„Заетост за теб“ се предоставя 
възможност работодателите да 
наемат безработни лица за пе-
риод до шест месеца, като на 
работодателя се изплаща ми-
нимална заплата и дължимите 
осигуровки за всеки нает. Фи-
нансовите средства по проекта 
са 160 млн. лв., от които 50 млн. 
лв. са заделени само за работо-

дателите от секторите „Хотели-
ерство и ресторантьорство” и 
„Туристическа агентска и опе-
раторска дейност; други дей-
ности, свързани с пътувания 
и резервации“. За останалите 
работодателите от допустими-
те, средствата са разпределени 
на квотен принцип по общи-
ни, като за област Добрич бю-
джетът възлиза на 2 646 998,99 
лв. Желаещите да се включат в 
проекта е необходимо да пода-
дат Заявка за свободни работни 
места и изискуемите докумен-
ти по електронен път - на след-
ния линк: https://bit.ly/3k91er4.

За осигуряване на по-добро 
съвместяване на професионал-
ния с личния живот на родите-
лите с деца от 0 до 12 годишна 
възраст, по проект „Родители 
в заетост“ ще се предоставя 
услугата „Детегледач“. Макси-
малният срок за ползване на 
детегледач е 18 месеца или до-
като детето навърши 5 или 12 
г. От услугата могат да се въз-
ползват родителите на деца до 
5 г., които не са записани на 
ясла или детска градина; мно-
годетни родители на деца  до 
12-годишна възраст, които са 
се върнали на работните си 
места, и децата им посещават 
детски ясли/градини или учи-
лища, както и регистрирани 

безработни родители. Заявле-
нията ще се приемат на харти-
ен носител, лично във всички 
бюра по труда в страната, или 
на имейл: roditeli-v-zaetost@
az.government.bg (сканирани с 
подпис или електронно подпи-
сани).

Родители с деца до 14 годи-
ни в неплатен отпуск имат пра-
во на месечна целева помощ по 
време на извънредно положе-
ние или извънредна епидемич-
на обстановка в случай, че не 
могат да работят дистанционно 
от вкъщи и нямат възможност 
да ползват платен отпуск. Мяр-
ката има подоходен критерий, 
който беше увеличен на 150% 
от минималната заплата. Така 
семейство с едно дете трябва 
да има доход до 2925 лв., а с 
две и повече – до 3900 лв. Раз-
мерът на помощта се определя 
от броя на децата, както и от 
броя на работните дни, в които 
децата не посещават училище/
детско заведение. Заявления се 
подават в Дирекция „Социално 
подпомагане“ по настоящ ад-
рес, най-късно до края на месе-
ца, следващ месеца, за който в 
училището/детското заведение 
са въведени ограничения във 
връзка с извънредното положе-
ние или извънредната епиде-
мична обстановка.

https://bit.ly/3ubQjRH
https://bit.ly/3ubQjRH
https://bit.ly/3k91er4
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