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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Действието без знание е фатално. Знанието без действие е безполезно.“
 Мери Биърд

МИСЪЛ НА БРОЯ

НОВИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ 
МЕРКИ В СИЛА ОТ 12 АПРИЛ 

Министърът на здравеопазването, проф. д-р 
Костадин Ангелов издаде заповед Заповед № РД-

01-220/08.04.2021 г. за противоепидемични мерки в 
страната, които влязоха в сила от 12 април 2021 г. и 

ще се спазват до края на месеца (30.04.)
Със заповедта се възобновява присъственият учебен 
процес за:
•	  учениците от 1-ви до 4-ти клас и задължителните 

групи за предучилищно образование;
•	  учениците, които се обучават в специалните училища 

за ученици със сензорни увреждания;
•	  учениците от 5-ти до 12-ти клас, обучавани в слети 

паралелки и в паралелки, които са единствени в 
съответния клас на училището;

•	  учениците от 5-ти до 12-ти клас, при спазване на 
следния график: от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – 
присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 10 клас; 
от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се 
обучават учениците от 5, 9 и 12 клас.

Допуска се провеждането в присъствена среда на групо-
ви извънкласни дейности и занимания, дейности по ин-
тереси, занимални и други, организирани в училищна и 
извънучилищна среда, за деца до 4-ти клас.
Отново от 12 април се допускат посещенията в заведени-
ята за хранене и развлечения при използване на не пове-
че от 50% от капацитета им, ограничено работно време 
между 6.00 и 23.00 часа.
От 16 април са разрешени посещенията в игралните зали 
и казина при използване на не повече от 50% от капаци-
тета им.
От 16 април отпадат и ограниченията за работа на обек-
тите, разположени в търговските центрове.
От 29 април посещенията в дискотеки, бар-клубове, пи-
ано барове, бар-вариете и нощни барове се допускат при 
използване на не повече от 50% от капацитета им.

СЪОБЩЕНИЕ
Към 12 април 2021 г., общият брой на диагностицираните лица 

с COVID-19 на територията на община Шабла е 28 (двадесет и 
осем). Петима от тях се намират в болнично заведение, а другите 
двадесет и три са на домашно лечение. Под карантина са поставе-
ни 9 (девет) лица.

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

ПЕТИ 
НАЦИОНАЛЕН 

ТУРНИР ПО ЛЕКА 
АТЛЕТИКА  

„КОСТА ВАСИЛЕВ“ 
 

 
 

за деца, юноши,  девойки, мъже и 
жени 

   
24 април 2021 г.  

(събота) от 09:45 ч. 
Градски стадион 

„Шабла“             
 

 
Организатор СКЛА 

„Нефтяник 2014" със 
съдействието на 
БФЛА и община 

Шабла 
 

 

В деня на професионалния си празник – 7 април, лекарите и 
здравни работници от община Шабла, почетоха с едноминутно 
мълчание паметта на своите колеги, които дадоха живота си 
в борбата с COVID-19.

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАНО 
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА И ЕФЕКТИВНИ РЕАКЦИИ НА 
ОРГАНИТЕ ЗА ГРАЖДАНСКА БЕЗОПАСНОСТ“

На 12.04.2021 г., в Общинска 
администрация Шабла, се прове-
де финална пресконференция по 
проект № ROBG-393 „Integrated 
risk management and efficient 
reactions of authorities for civil 
safety/Интегрирано управление 
на риска и ефективни реакции на 
органите за гражданска безопас-
ност“, финансиран по Договор № 
79746/12.07.2018, Приоритетна 
ос 3: „Безопасен регион“, Специ-
фична цел 3.1: „Подобряване на 
съвместното управление на ри-
ска в трансграничния регион“ по 
Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъ-
ния-България 2014-2020 г.

Пресконференцията, която 
се проведе онлайн, бе открита от 
кмета на община Шабла, Мариян 
Жечев. На събитието присъст-
ваха членовете на доброволното 
формирование и представители 
на Общинска администрация, 
както и партньорите по проек-
та – Фондация „Идейн за разви-
тие“, гр. Русе и Община Овидиу, 
Румъния. На присъстващите бе 
разяснена същността на тран-
сграничния проект и основната 
му цел, а именно да се увеличи 
трансграничното сътрудничест-
во при предотвратяването на 
извънредни ситуации и намесата 
на органите, както и да се разви-
ят инфраструктурни и съвмест-
ни услуги за предотвратяване 
на природни и технологични 
бедствия, като същевременно се 
развие капацитетът за бързо реа-
гиране при заплахи за здравето и 
живота на гражданите и стоките, 
за да се осигури безопасна зона, 
устойчиво развитие и повиша-
ване на жизнения стандарт на 
населението.

Отчетен бе приносът и фи-

нансирането, което се осигурява 
от ЕС. Максималната безвъзмез-
дна финансова помощ, одобрена 
по проекта е 988 827.18 евро, а 
бюджета на община Шабла по 
проекта, бе в размер на 409 407.64 
евро. Настоящата пресконфе-
ренция основно акцентира вър-
ху резултатите от изпълнението 
на проекта. 

Припомняме, че по проекта 
са организирани две встъпител-
ни пресконференции – в община 
Овидиу и община Шабла през 
2018 и 2019 г.

В рамките на  Дейност „Подо-
бряване на капацитета за превен-

ция и интервенция на местните 
власти в рискове и извънредни 
ситуации възникнали в рамките 
на трансграничния регион“  са 
разработени две цифрови кар-
ти, достъпни на интернет адрес: 
https://www.hazmaps.eu/, илюс-
триращи потенциални природни 
опасности и възможни аварийни 
рискове на териториите на двете 
общини. Закупени и инстали-
рани са системи за ранно пре-
дупреждение и оповестяване на 
населението и за двете общини. 
Първи съвместни обучения меж-
ду доброволните формирования 

от Община Шабла и Община 
Овидиу се проведоха в периода 
09.03.2020-13.03.2020 г. в Констан-
ца, Румъния. Доброволците полу-
чиха знания в областта на ефек-
тивната превенция и управление 
на риска в трансграничния ре-
гион, полезни съвети за това как 
да реагират в ситуация на пожар, 
наводнения, земетресения и др. 
природни бедствия и извънред-
ни ситуации. Поради въведените 
противоепидемични мерки във 
връзка с COVID-19, се наложи 
вторите планирани съвместни 
обучения между доброволните 
формирования от Община Шабла 

и Община Овидиу да се проведат 
чрез онлайн платформа в периода 
15.02.2021- 18.02.2021 г. В периода 
07.04.2021-08.04.2021 г. се прове-
де дейността „Организиране на 
учебно посещение в Шабла“. На 
събитието, което също се проведе 
онлайн, бяха представени обо-
рудването и специализираните 
превозни средства, закупени по 
проекта, бе осъществен обмен на 
добри практики между екипите 
на доброволните формирования 
от община Овидиу и община Ша-
бла.

В рамките на Дейност „Обо-

рудване и обучение на трансгра-
нични доброволчески екипи за 
намеса в рискови ситуации“ е 
закупена спасителна лодка с дви-
гател и колесар, която ще бъде от 
полза при кризисни ситуации по 
вода. 

Благодарение на проекта Об-
щина Шабла разполага с висо-
копроходимо специализирано 
превозно средство за интервен-
ции при снежни бури и наводне-
ния. Закупени са и допълнително 
оборудване. За зимния сезон ще 
бъде оборудвано с роторен сне-
горин, V-образно гребло и пя-
съкоразпръскващо устройство, 
а в случай на наводнения ще му 
бъде монтирана помпа, която ще 
може да изпомпва големи коли-
чества вода. За доброволците на 
община Шабла е предвидена и 
закупена екипировка за действие 
в извънредни ситуации в т.ч. не-
обходимото защитно облекло, 
дихателни апарати, медицински 
комплекти за оказване на пър-
ва помощ, санитарна носилка, 
прожектори, електрогенератор, 
противогази, радиостанции, по-
жарогасители и др. В рамките на 
проекта община Овидиу се снаб-
диха с противопожарен автомо-
бил, линейка тип Б и спасителна 
лодка, както и микробус за пре-
воз на лица.  

В края на пресконференция-
та, г-н Жечев благодари на парт-
ньорите по проекта и всички, 
които допринесоха за успешното 
му изпълнение. Той също така 
сподели, че се надява да продъл-
жи изграденото досега съвмест-
но сътрудничество и призова да 
се фокусираме към бъдещи съв-
местни проекти и инициативи. 

Изгрев
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ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ЦЕПЕНИЦИ:

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

КУПУВАМ

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА ШАБЛА. 
ИЗГОДНО! СПЕШНО!

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

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

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 16 април 2021 година 

се навършват 
12 години

от смъртта на 
ХРИСТАНА ГЕНОВА ПИСЕРОВСКА 

(починала на 83 години)
Времето лети, но сълзите и мъката, 

че теб те няма, не стихват.
Не се забравя човек, раздавал 

само добрини, топлина и обич.
От сестра й

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

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

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

АНКЕТЬОРИ ТРЪГВАТ ПО ДОМОВЕТЕ. В ОБЛАСТ 
ДОБРИЧ ЩЕ БЪДАТ ПОСЕТЕНИ 240 ДОМАКИНСТВА

Националният статистиче-
ски институт провежда изслед-
ване за доходите и условията на 
живот сред 9 200 домакинства в 
цялата страна.   През април за-
почва провеждането на анкет-
но проучване „Статистика на 
доходите и условията на живот 
2021”.

Област Добрич е представе-
на в извадката с повече от 240 
домакинства, разпределени в 
27 населени места, сред които 
гр. Шабла и с. Граничар.
•  Освен домакинството, по-

паднало в извадката, обект 
на наблюдение са и всички 
негови членове.

• Основните въпроси са демо-
графски, социални, иконо-
мическа активност, достъп 

до образование и здравен 
статус.

• Основни демографски и со-
циални характеристики на 
домакинствата и техните 
членове: размер на домакин-
ството, форма на собстве-
ност на жилището, възраст, 
пол, образование, семейно 
положение, икономически 
статус и други данни за чле-
новете на домакинството

• Монетарни (парични) по-
казатели за доходите и со-
циалното разслоение на 
населението: общ доход и 
структура на доходите по из-
точници (от работна заплата, 
от социални трансфери и 
други)

• Немонетарни (непарични) 

показатели за условията на 
живот: основни данни за 
жилището (тип и обзавеж-
дане на жилището); пробле-
ми, свързани с жилището и 
квартала (населеното място); 
достъп до образование; здра-
вен статус и достъп до здрав-
но обслужване

• Икономическа активност, за-
етост и безработица на лица-
та на 16 и повече години (ста-
тус в заетостта, сигурност на 
работното място, продължи-
телност на безработицата и 
други)

• Социални услуги и програми 
и участие на домакинството 
или негови членове в тях.
В периода април – май 2021 

г.  избраните домакинства ще 

бъдат посетени от специално 
обучени анкетьори за провеж-
дане на персонални интервюта 
и попълване на два въпросника 
– Въпросник за домакинството 
и Индивидуален въпросник. 
Домакинствата са включени в 
извадката чрез случаен подбор, 
с който се гарантира предста-
вителността на резултатите.

Изследването се провежда 
паралелно във всички страни 
от Европейския съюз с обща 
методология и инструмента-
риум. Получените резултати 
допринасят за оценка на ус-
ловията на живот в отделните 
страни, структурата и разпре-
делението на доходите на до-
макинствата и участието им в 
социалния живот на страната.

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ХОТЕЛ „НАВИ“ 
на к-г „Добруджа“, Шабла

търси да назначи камериерка за 
месеците юни, юли и август

Тел. за контакт: 0888/28-45-30

ПРЕДЛАГАМ  РАЗСАД  
ДОМАТИ:

„Калина“, „Идеал“, „Рила“, „Розов гигант“,  
„Биволско сърце“ – 0,50 лв. за корен, пикирани.

„Рио Гранде“ (безколово) – 0,40 лв. за корен,  
пикирани и 0,25 лв. за корен, наскубани.

КРАСТАВИЦИ СЛЕД 20-ТИ АПРИЛ:
Два сорта японски, корнишони и „Гергана“ – 0,50 лв.  

за корен, пикирани.

Тел за контакт: 0885/71-14-50, Стойчо Захов

ПРОДАВАМ
Ситроен C4-2004 година.

Климатроник, платени сметки,  
в много добро състояние.

Цена: 2 500 лв.
Телефон за връзка: 0890 925 989

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с чл.13 ал.1 , т.9 от  Наредба № 8121з-968  от  

10.12.2014 г. Обн . ДВ бр.105 / 19.12.2014г  за правилата и нормите за 
пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските 
земи, всички юридическите и физически лица , осъществяващи 
дейности в земеделски земи са длъжни до края на месец ап-
рил да представят в РС ПБЗН Шабла схеми с разположението 
на засетите площи с житни култури, пожарозащитните ивици, 
пътищата за придвижване на пожарната техника и действащите 
водоизточници! 

РС ПБЗН ШАБЛА

ОБЯВА
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 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение № 189/04.03.2021  г. на 
Общински съвет гр.Шабла и Заповед № РД-04-150/12.04.2021 
г. на Кмета на Общината, удължава срока за провеждане на 
обявения публичен търг с тайно наддаване за продажба на 
следните имоти – частна общинска собственост:

Решение 
на

Общински
съвет  

гр. Шабла

Имот

Местона
хождение
(населено 

място)

площ
кв.м

Начална
тръжна
цена /

лева/ без 
ДДС

Депо-
зитна

вноска
/лева/

189/ 
04.03.2021 г.

ПИ 27108. 
501.380

УПИ ХIV, 
кв.8

с.Езерец 722 20 120,00 4 024,00

189/ 
04.03.2021 г.

ПИ 27108. 
501.381

УПИ ХVIII, 
кв.8

с.Езерец 754 21 015,00 4 203,00

Търгът   ще  се проведе на 29.04.2021 г. (четвъртък) 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 23.04.2021 г.
Получаването на тръжната документация става в стая 106 на 
Общината до 16:00 часа на 23.04.2021 г., след представяне на документ 
за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден до 23.04.2021 г. от 13:00 до 16:00 
часа.
Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената начална 
тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 3300 207 401, 
BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД до 16:00 
часа на 23.04.2021 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване 
на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 23.04.2021 г.

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

ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА 
БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ 
ПРОЛЕТНИЯ СЕЗОН

С настъпване на пролетно 
- летния сезон и повишаване 
на дневните температури   ще 
започне почистване на насе-
лените места и териториите 
на различни обекти от горими 
отпадъци и суха тревна расти-
телност. При почистването на 
стопанските дворове, земедел-
ските земи, вилни имоти и те-
риториите на складове с лесно 
запалими и горими материали, 
течности и газове в много слу-
чаи се изгарят отпадъци и сухи 
треви, без да се вземат необхо-
димите мерки за противопо-
жарна безопасност. 

Случва се така, че хората 
подценяват обстановката и за-
бравят за противопожарните 
правила. Това води до запалва-
ния, които трудно се контроли-
рат и често  прерастват в пожа-
ри. Пожарите се предизвикват 
и от небрежно захвърлена ци-
гара, умишлено опожаряване 
на сухите тревни площи или 
детска игра с огън.

Препоръчваме Ви: 
- горимите отпадъци по въз-

можност да се изхвърлят на 

сметища или др. определени за 
целта места;

- да се наблюдават посто-
янно местата за изгаряне на 
растителни отпадъци, като се 
осигурят с подръчни средства 
за гасене /съд с вода, лопати, 
мотики, тупалки  и др./;

- след изгаряне на отпадъци-
те, огнището да се загаси с вода 
или затрупа с пръст;

- да не се допускат деца да 
играят в близост до огъня, или 
с кибрит и др. запалителни 
средства;

- да не се изхвърлят неизга-
сени цигари в сухи треви, поле-
защитни пояси и треви; 

- надеждно да се загасят 
угарките и клечките от кибрит;

- да не се допуска умишлено 
опожаряване на сухи треви;

- да не се пали огън при вет-
ровито време;

- в горите и местата за отдих 
да се пали огън само на обозна-
чените и пожарообезопасени 
места;

- да не се оставя запален 
огън без наблюдение.

РС ПБЗН ШАБЛА
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Децата от ДГ „Дора Габе“ в очакват топли дни, за да играят в 
обновеното пространство към детското заведение.

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 

ПОЕТИЧЕН КЪТ 

ПРОЛЕТ
Повярвали в лудия смях на петлите, 
в звъна на камбана с нестройно сърце, 
взривяваме зимната броня на дните 
с момичешки устни, с момчешки ръце.

Мокрее стопеният сняг по косите. 
Красиви сме в джинсите от кадифе. 
И чувствам как огън на кръгове скрит е 
в очите ни с тежкия цвят на кафе.

Мостове, задрямали сфинксове, дюни... 
Със наш седемнайсетгодишен размах 
възсядаме, будим... Но кой ли целуна 
косите ми светли от слънце и прах?

Дали ме докосват по светлото чело 
смутените устни на дръзко момче? 
А може би просто задъхана радост 
в косите ми блика, в кръвта ми тече...

Петя Дубарова,  
10.03.1979

Оцветете картинката Съединете точките в картинката

ЗАНИМАНИЕ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ

ПОСЛАНИЦИ НА ДОБРОТО
На 7 април т.г. в центъра на 

Шабла две ученички показаха 
на всички нас, че това, което ни 
определя що за личности сме, 
са изборите, които правим. И 
въпреки, че по това време Бъл-
гария беше завладяна от други 
избори, тук съвсем не става 
дума за тях. 

Докато се разхождат из гра-
да, 15-годишните приятелки Ве-
роника Христова и Татяна Ди-
митрова, намират на ул. „Равно 
поле“, близо до кръстовището 
с ул. „Оборище“, фирмена тор-
бичка от фармацевтични про-
дукти. Когато надникват в тор-
бичката, децата виждат, че там 
има лични документи и голяма 
парична сума, събрана в кожено 
калъфче. Без да се поколебаят и 
за миг, двете предават намере-
ното на патрулираща полицей-
ска двойка с молбата да издирят 

собственика на изгубеното и да 
му го върнат. Полицаите с удо-
волствие си свършват работата, 
като съвсем скоро намират при-
тежателя и му предават доку-
ментите и парите.

Изгубеното се оказва изпад-
нало от дамската чанта на граж-

данка от Шабла, която съвсем 
не „ходи по пари“. Жената е съ-
брала сумата с определена цел и 
въпреки че парите не са баснос-
ловна сума, за нея са жизнено-
важни.

Рони Христова учи в СУ 
„Стефан Караджа“ в гр. Кава-
рна – IX клас, а Таня Димитро-
ва продължава обучението си 
в родното СУ „Асен Златаров“ 
и е също в IX клас. Рони свири 
в младежкия духов оркестър на 
Шабла, а Таня се изявява на сце-
ната в редиците на танцов със-
тав „Бърборино“. Двете са до-
бри ученички и присъствената 
форма на обучение им липсва. 
„Малко научаваме от дистан-
ционното обучение! Липсва ни 
истинското училище, а и конта-
ктите със съученици и прияте-
ли…“ – казва Вероника. Таня я 
допълва – „Чакаме с нетърпение 

кога ще тръгнем на училище, но 
и това не се знае кога ще е…“. 
Има знания, които те предстои 
да усвояват. Но първите уроци, 
с които се гради достойнство-
то, те вече са усвоили. На тази 
крехка възраст Вероника и Та-
тяна са направили своя избор. 
И той е да бъдат хора.

Йордан Енев

С ГРИЖА ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ 
След втория локдаун дет-

ските ясли и детските градини 
отвориха врати за своите въз-
питаници. Това се случи на 5 ап-
рил и в Шабла. Потърсихме за 
коментар директорите на ЦДЯ 
„Радост“ и ДГ „Дора Габе“, съ-
ответно Димитрина Пейчева и 
Ана Христова.

Ето тяхната информация за 
работата в детските заведения:

Димитрина Пейчева - „След 
отварянето ни в понеделник - 
5 април, всички деца, които са 
записани по списък, подновиха 
посещение. Нямаме родители, 
които да са декларирали, че не 
желаят детето им да е в детска-
та ясла поради епидемичната 
обстановка. Към настоящия 

момент са подадени 10 молби от 
родители, желаещи децата им да 
постъпят в детското заведение. 
Те ще бъдат приети в края на 
пролетта или лятото, като при 
нас приемът е възможен по вся-
ко време (не както в големите 
градове). 

Спазваме насоките за работа 
на Министерство на здравео-
пазването, според които роди-
телите да се допускат само до 
входната врата.

За децата от ЦДЯ „Радост“ се 
грижат 2 медицински сестри, 1 
педагог и 2 детегледачки.

Четири пъти през деня се 
прави дезинфекция /в съответ-
ствие с изискванията на РЗИ/ 
на всичко – играчки, столчета, 
повърхности, като децата се от-
веждат от занималнята в друго 
помещение. Отделно приборите 
и съдовете за храна се стерили-
зират ежедневно. Спалното бе-
льо се сменя веднъж седмично.

Храната за децата, които по-
сещават детската ясла, се при-

готвя на място. За децата, които 
не са записани на детска ясла, 
родителите могат да вземат то-
пла храна от детската кухня. 
Ежеседмично се изготвя меню 
според здравните изисквания.

Всяка сутрин се мери тем-
пературата на децата с безкон-

тактен термометър. Тук мога 
да споделя, че през последните 
години родителите са по-отго-
ворни и при симптоми на прос-
туда не водят децата на ясла. 
Ако детето вдигне температура 
или забележим други симптоми 
на настинка, то се изолира до 
идването на родителя. Децата се 
връщат в яслата само срещу ме-
дицинска бележка от лекар.

При затопляне на времето 
заниманията и игрите ще бъдат 
пренесени на открито.“ 

Ана Христова - „На 5 април 
отворихме врати за нашите 
възпитаници след поредно-
то затваряне. Заниманията за 
децата от първа и втора група 
протичат по график. Бъдещи-
те първокласници и децата от 
трета група са в полагащата 
им се пролетна ваканция и 
тази седмица те не посещават 
детската градина. На 12 април 
очаквам всички деца, които 

са здрави, да се завърнат по 
групите. При нас е интересно, 
забавно и безопасно. Казах 
„безопасно“, защото спазва-
ме всички насоки на Минис-
терство на здравеопазването, 
свързани с работа в условията 
на епидемична обстановка. 
Знаете, че родителите не се до-
пускат вътре, а само до входа 
на градината. Всяка сутрин ме-
дицинското лице мери темпе-
ратурата на децата. Не правим 
никакви компромиси за деца 
със симптоми на настинка. 
Трябва да опазим поверените 
ни деца, колегите-педагози и 
помощния персонал.“ 

От вчера, 12 април, съглас-
но заповед№ РД – 01 – 220/ 
08.04.2021 год.  на Министъра 
на здравеопазването  в класните 
стаи се върнаха и всички уче-
ниците от двете училищата на 
територията на общината.

Йорданка Радушева

В ЦДЯ „Радост“ децата се забавляват и влизат в роли.

Вероника Христова

Татяна Димитрова
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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.

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!

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ 
ПОМЕЩЕНИЕ ЗА БЪРЗА ЗАКУСКА  

в с. Дуранкулак, на пътя за Румъния.

За контакти и договорка: 0999 999 393

ЕДИН ПОГЛЕД КЪМ ГЛАСУВАНЕТО С МАШИНИ
Една от особеностите на последните избори бе възмож-

ността да се гласува с машини. В нашата община  това бе осъ-
ществено в изборните секции в Шабла и Дуранкулак, т.е  там, 
където в избирателните списъци имаше над 299 избиратели.

Обсъдихме темата с г-жа Маргарита Йорданова и г-жа Ве-
селина Пенчева. Г-жа Йорданова е била в 2 мандата председа-
тел на общинската избирателна комисия, а като председател 
на секционна комисия участва  над 20 години. Г-жа Пенчева 
има богат опит като секретар на секционна комисия – над 25 
години. От името на двете дами, пред „Изгрев“ говори предсе-
дателят на секционна избирателна комисия 8290002 в Шабла 
(бивша „2 юни“), г-жа Маргарита Йорданова:

„Изгрев“ - Г-жо Йорданова, 
преди четири години един-
ствено във вашата комисия се 
проведе машинно гласуване. 
Как се възприе то  тогава от 
избирателите? 

М. Йорданова - Преди че-
тири години, когато в нашата 
комисия за пръв път се проведе 
машинно гласуване, избира-
телите проявиха огромен ин-
терес, дори любопитство към 
новостите, въведени в избо-
рите. Почти всички граждани 
питаха за машинното гласува-
не. Нашите упътвания и ука-
зания доведоха до по-голяма 
избирателна активност и при 

по-възрастните граждани към 
машинното гласуване.

„Изгрев“ – На 4 април от 
гласувалите около 1500 изби-
ратели в петте секции в общи-
ната, машината е предпочете-
на от около 30%. Във вашата 
секция гласувалите по този 
начин са 47%. Сравнително 
висок е и делът им в Дуранку-
лак – около 40%. Но пък в една 
от шабленските секции този 
процент е 12. Как може да се 
оцени този факт? Да напом-
ним, че по технически причи-
ни тази неделя машините бяха 
спрени от употреба за около 4 
часа… 

М. Йорданова - Както ка-
захте – ние имахме опит с ма-
шинното гласуване. В начало-
то на изборния ден повечето 
граждани гласуваха на машина, 
но техническия проблем, довел 
до спирането на машините в 
цялата област Добрич за 4 часа 
промени това. Предполагам, че 
затова и процентът в различ-
ните секции е различен, тъй 
като гражданите гласуват в 
различен часови диапазон.  

„Изгрев“ - Ще кажете ли 
за нашите читатели, какви са 
според Вас предимствата на 
гласуването с машина?

М. Йорданова - Предим-
ствата на машинното гласуване 
са много, на първо място, тук  
няма възможност за фалшифи-
циране на вота на всеки един 
избирател. По-бърза и лесна е 
обработката на данните. При 
машинното гласуване вотът на 
избирателя е винаги действите-

лен. Няма нищо сложно – ра-
боти се все едно на мобилен те-
лефон, машината показва вота, 
който сте избрали и ако сте 
сгрешили можете да го попра-
вите с едно докосване, докато 
на хартия това е невъзможно.. 
.Не на последно място, това е и 
улеснение за избирателните ко-
мисии, тъй като машината вади 
протокол, в който всеки глас е 
описан подробно.

„Изгрев“ - Имате ли впе-
чатления какви са мотивите 
на избирателите, които не же-
лаят да гласуват с машина?

М. Йорданова – С мен ни-
кой не е споделял, но най-веро-
ятно са се притеснявали, че гла-
сът им „ще се изгуби“. Може би 
и фактът, че в секцията имаше 
две кабинки за ръчно гласуване 
и само една за машинно е оста-
вил у хората впечатлението, че 
с хартиените бюлетини проце-
сът протича по-бързо…

Бел. ред. – Според протокола на ЦИК, на тези парламентарни 
избори, в страната са отчетени 86 527 недействителни гласове. 
Нито един от тях не е от машинно гласуване, а само от хартие-
ни бюлетини. Или 3,4% от подадените с хартиена бюлетина гла-
сове са недействителни.
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1 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО 
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 7 8 12 16 3 2 5 0 1 5 1 4 0 0 1 3 43 3,43 68 3,53 

4 БСП за БЪЛГАРИЯ 89 52 33 80 23 7 7 13 41 8 8 28 8 11 3 7 254 20,26 418 21,69 

9 Движение за права и 
свободи - ДПС 1 1 2 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 4 0,32 10 0,52 

11 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 20 31 25 13 3 2 0 1 10 7 0 8 0 1 1 0 89 7,10 122 6,33 

18 ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! 12 21 16 16 3 0 4 0 9 4 0 2 0 3 2 0 65 5,18 92 4,77 

28 ГЕРБ-СДС 98 73 54 138 20 12 13 13 36 8 7 35 7 7 7 4 363 28,95 532 27,61 

29 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 71 39 36 82 15 10 6 16 45 8 10 24 0 2 1 0 228 18,18 365 18,94 

 Други 58 62 30 58 6 2 5 4 38 8 15 14 6 1 10 3 208 16,59 320 16,61 

 
ОБЩО: 356 287 208 403 74 35 41 48 181 48 41 116 21 26 25 17 1254 100,00 1927 100,00 

 

 

На 4 април, в България се проведоха 
избори за 45-от Народно събрание. В 
диаграма 1, нагледно ще видите вота на 
жителите на община Шабла на изборите 
по партии и коалиции, като в диаграмата 
са отчетени само гласовете по проценти за 
политическите сили, които намериха място 
в новия Парламент плюс ВМРО, която 

до отчитане на последните протоколи 
беше под въпрос. Таблица 1 отразява 
вота в общината по избирателни секции. 
За секциите в гр. Шабла поясняваме, че 
секция 001 е Пенсионерският клуб на ул. 
„Комсомолска“, секция 002 – в СУ „Асен 
Златаров“ (бивша на ул. „2 юни“), секция 
003 – в СУ „Асен Златаров“ (бивша на ул. 

„Приморска“), а секция 004 – в Народно 
читалище „Зора 1894“. На страницата ще 
намерите още разговор с председателя на 
секция 002, г-жа Маргарита Йорданова за 
машинното гласуване в общината, а също и 
имената на новите народни представители 
от 8 Многомандатен избирателен район – 
Добрич.

СЛЕД ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021 
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КОИ СА НОВИТЕ 
НАРОДНИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ОТ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Централната избирател-
на комисия обяви с решение 
2428/8.04.2021 окончателни-
те резултати от изборите на 4 
април и разпределението на 
мандатите между шестте пар-
тии, които влизат в 45-ото На-
родно събрание – „ГЕРБ-СДС 
– 75 мандата, „Има такъв на-
род“ – 51, „БСП за България“ 
– 43, ДПС – 30, „Демократична 
България“ – 27, „Изправи се! 
Мутри, вън!“ – 14, Със същото 
решение ЦИК обяви разпреде-
лението на мандатите на пар-
тиите и коалициите по мно-
гомандатни изборни райони. 
За Осми Добрички многоман-
датен избирателен район, два 
мандата получава ГЕРБ-СДС, 
с по един мандат са „БСП за 
България“, „Има такъв народ“, 
ДПС и „Демократична Бълга-
рия“. 

От ГЕРБ-СДС, депутатите са 

настоящият министър на труда 
и социалната политика и водач 
на листата на коалицията в 8 
МИР Добрич, Деница Сачева 
и общинският координатор на 
ПП ГЕРБ в Добрич,  Красимир 
Николов.

 От „БСП за България“ в 45-
ия Парламент влиза председа-
телят  на Общинския съвет на 
БСП Добрич, Мая Димитрова. 
Областният координатор на 
ПП “Има такъв народ” Дилян 
Господинов ще представлява 
партията в новото Народно съ-
брание. 

Депутатът от ДПС в 38-ото, 
39-о, 40-о, 41-вото, 42-рото, 
43-то и 44-то Народно събра-
ние, Хасан Адемов ще работи 
и в 45-ото, а  „Демократична 
България“ ще е представена от 
водача на листата  на коалици-
ята в 8 Добрички МИР, Албена 
Симеонова.

диаграма 1

таблица 1.
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