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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Успехът не е ключът към щастието. Щастието е ключът към успеха. Ако обичате това, което правите ще 
бъдете успешни.“

Албърт Швайцер

МИСЪЛ НА БРОЯ

ЕЛПРОМ  ЕМЗ  ООД ГРАД ШАБЛА
ТЪРСИ  ДА НАЗНАЧИ 

РАБОТНИЦИ
НА ДЛЪЖНОСТ

 МОНТАЖНИК  ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ
Условия: Постоянен трудов договор на 8 часа, 

петдневна  работна седмица.
Кандидатите да представят диплома, СV и молба 

за работа. 
С предимство са с висше и средно-специално 

образование със специалност електротехника.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат 

поканени на интервю.
Документи се подават в “Елпром ЕМЗ” ООД

От 8:00 ч. до 16:30 ч.  всеки работен ден.
Информация на тел.: 

05743 45 68        0885 137 654

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!
С решение №179 от 10.02.2021 год . на Общински съвет 

гр.Шабла по смисъла на чл.15 от Закона за устройство на 
Черноморското крайбрежие  

забранява извършването на строително монтажни 
работи от 15 юни 2021 г до 12.09.2021 год. в гр.Шабла, 
с.Крапец, с.Тюленово  и на територията на СО „Кария“,  

СО „Къмпинг Добруджа“ и къмпинг „Космос“- Дуранкулак.

Забраната в определените територии не се отнася за строи-
телство на линейни обекти на техническата инфраструктура, 
обекти с национално значение, обекти с регионално значение 
и обекти финансирани по определени програми със средства 
от Европейския съюз и с бюджетни средства от Общишна Ша-
бла и държавата.

На основание чл.15, ал.4 от ЗУЧК, строителни и монтажни 
работи в определените територии се допускат само за 
неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни 
мерки и дейности.

СЪОБЩЕНИЕ
Към 14 юни 2021 г., общият брой на диагностицираните лица с 

COVID-19 на територията на община Шабла е 3 (три). Тримата са 
на домашно лечение. Под карантина има поставено 1 (едно) лице.

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

ВИСОКО ОТЛИЧИЕ ЗА НИКОЛЕТА 
КАРАМИЛЕВА ОТ ШАБЛА

Първа награда получи Ни-
колета Карамилева, докторант 
в Софийския университет за 
национална и световна иконо-
мика от международния финал 
на конкурса „Моята дипломна 
работа“, организиран от Френ-

ския институт в България.
Николета Карамилева ще 

представи страната ни на меж-
дународния финал на конкурса 
в Париж (Франция) тази есен.

Повече подробности четете 
в следващия ни брой.

Николета Карамилева, третата отляво-надясно.

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНЛНОТО 
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В IV КЛАС В 
УЧИЛИЩАТА НА ОБЩИНА ШАБЛА 

Миналата седмица излязоха резултатите от Националното 
външно оценяване (НВО) в IV клас.

Тестът по български език и литература включваше 3 части, 
всяка от които съдържа различен брой задачи, обвързани с кон-
кретен текст:

1) Диктовка и езикови задачи с избираем отговор.
2) Текст за четене с разбиране и тестови задачи към него - с 

избираем и със
свободен отговор.
3) Речева задача с творчески характер, изискваща свободен от-

говор.
От в. „Изгрев“ потърсихме информация за резултатите на 

четвъртокласниците от двете училища в община Шабла - ОУ 
„Св.Климент Охридски“ с. Дуранкулак и СУ „Асен Златаров“ гр. 
Шабла. 

За показаното от учениците в ОУ с. Дуранкулак разговаряхме 
с класния им ръководител старши учител Живка Йорданова и ди-
ректора на училището, Маргарита Тодорова.

Изгрев – Г-жо Йорданова, 
Вие преподавате и по двата 
предмета – български език 
и литература / БЕЛ / и ма-
тематика. Доволна ли сте от 
резултатите на Вашите уче-
ници?

Живка Йорданова - Един 
учител никога не е доволен 
от учениците си, ако техните 
постижения са различни от 
6.00. Той винаги иска още и 
още. Това, което моите учени-
ци показаха на НВО, е много 
добро. Средният успех по 
български език и литература 
/ БЕЛ / е 5,25, а по матема-
тика – 4,25. По БЕЛ имаме и 
шестица. През цялата годи-
на с тях решавахме тестове, 
правихме проверка и разяс-
нявахме грешките, които се 
допускаха. От всичко това е 
имало смисъл и с тези резул-
тати те защитиха знанията и 
уменията си и представиха 
училището, в което учат.

Изгрев – Как се отрази на 
подготовката им обучението 
от разстояние в електронна 
среда?

Живка Йорданова - Много 
трудно се работеше в създа-
лата се епидемична обстанов-
ка. Средата, в която трябваше 
да работим с учениците си 
от разстояние, беше трудна. 
Само двама имаха устрой-
ства. На останалите трябва-
ше да пиша уроците, да ги 
разпечатваме, образовател-
ният  медиатор да им ги носи, 
а аз да ги консултирам по 
телефон и/или по домовете. 
Но въпреки трудностите, те 
се отнасяха съвестно и зато-
ва резултатите им на нацио-
налното външно оценяване / 
НВО / са много добри. 

Изгрев - Г- жо Тодорова, 
тази година НВО в IV клас 

се проведе в нов формат. 
Вашето мнение за него, като 
го сравнявате с предходни-
те години. Как се справиха 
учениците във Вашето учи-
лище тази година? 

Маргарита Тодорова - Аз, 
да си призная, не се интере-
сувам много от форматите 
на НВО. Оставям това на 
учителите. Дори като матема-
тик по математика не чета и 
не решавам задачите, а само 
ги разпечатвам и предоста-
вям на другите длъжностни 
лица. Новото, според мене и 
по двата предмета, е творче-
ският момент. По БЕЛ може 
да е по-лесно на учениците да 
съставят текст по картинка. 
По математика за този, който 
няма математическо мислене 
е наистина трудно да съобра-
зява решението на задачите 
от последната част. Но пък 
нека учениците да се поста-
вят и в такава обстановка. 
Лично моето мнение за НВО 
в IV клас, проведено във фор-
мат на държавен зрелостен 
изпит е отрицателно. Все пак 
това са малки деца, притесня-
ват се, но пък резултатите на 
национално ниво са добри, 
което показва, че учениците 
се справят. Дано във всички 
училища НВО да е проведено 
в честна обстановка, без под-
сказване, за да се видят и не-
достатъците на учебната про-
грама по предметите. Иначе 
си губи смисъла.

Изгрев - От максимум 50 
точки, колко събраха чет-
въртокласниците по БЕЛ, 
съответно по математика?

Маргарита Тодорова - По 
БЕЛ нашите четвъртоклас-
ници събраха 38,38 точки 
– успех, който е по-висок от 
националния и от този за об-

ласт Добрич. По математика 
успехът ни в точки е 28,25. По 
този предмет изоставаме с 3 
точки от националния успех, 
но пък сме сравними с този 
на областта.

Изгрев – А какви са ре-
зултатите като оценки – от-
лични, мн.добри, добри, 
средни, слаби?

Маргарита Тодорова - По 
БЕЛ имаме една шестица, а 
останалите са петици. По ма-
тематика имаме една петица, 
а останалите са четворки. 
Нямаме средни и слаби оцен-
ки, което много ни радва. 
Някои от петиците можеха 
да са шестици, а четворките – 
петици, но все пак е изпит и 
има голяма доза притеснение, 
пък и работят без учителя, с 
когото са свикнали от първи 
клас. Радвам се, че ще има-
ме носител на наградата на 
училищното настоятелство 
за отличен успех и отлична 
оценка на НВО в годината, 
когато училището чества 
своя 155-годишен юбилей.

Изгрев - Какъв е постиг-
натият среден успех по двата 
учебни предмета?

Маргарита Тодорова - По 
БЕЛ средният ни успех е 
много добър 5,25, а по мате-
матика – добър 4,25. Довол-
ни сме от постигнатия успех, 
но според мене можеше и 
повече. Не е без значение и 
фактът, че по-голямата част 
от учениците работиха на 
хартиен носител по време 
на обучението от разстоя-
ние през двете години. Все 
пак искам, чрез страниците 
на в. „Изгрев“, да поздравя 
нашите четвъртокласници 
за достойното представяне 
на националното външно 
оценяване и да благодаря 
на тяхната учителка Живка 
Йорданова, която през всич-
ките 4 години работи много 
за този успех.

За показаното от ученици-
те в СУ гр. Шабла разговарях-
ме с класния им ръководител 
старши учител Красимира 
Никифорова. Тя ни инфор-
мира за резултатите на уче-
ниците при проведеното на-
ционално външно оценяване. 
Средният брой точки по бъл-
гарски език и литература  е 
35,84. По математика – 24,30 
точки. По български език и 
литература има отличните  
оценки са пет, много добрите  
- дванадесет, добрите – чети-

ри, слаба оценка – една. По 
математика има една отлична 
оценка, много добрите са че-
тири, добрите – седем, сред-
ните – пет и слабите  – пет. 
Средният успех е: български 
език и литература – мн. до-
бър 4,91, а по математика – 
добър 3,59. 

Г-жа Никифорова споде-
ли: „Доволна съм от предста-
вянето на моите ученици на 
националното външно оце-
няване, въпреки че обучение-
то от разстояние в електрон-
на среда не се отрази добре 
на подготовката им - особено 
по математика. Резултатите 
на четвъртокласниците по 
български език и литература 
показват много добри знания 
и демонстрират отработени в 
годините умения. По матема-
тика са усвоени аритметич-
ните действия и учениците 
успешно решават познати 
задачи. Затрудняват ги тези, 
които изискват мислене. Сега 
предстои планиране на адек-
ватни мерки за преодоляване 
на констатирани слабости 
и пропуски по двата учебни 
предмета.“

Много добър 4.84 е сред-
ната оценка за област Добрич 
по български език и литера-
тура /БЕЛ/ от националното 
външно оценяване /НВО/ 
след 4 клас. Това съобщи на-
чалникът на Регионалното 
управление по образование-
то Светлана Василева. На из-
пита по БЕЛ са се явили 1 161 
деца или 95 процента от чет-
въртокласниците.

По математика средният 
успех от НВО след четвърти 
клас в областта е добър 4.20. 
Явили са се 1  157 ученици, 
също около 95 процента.

За страната средната оцен-
ка от НВО е много добър 5, 
съобщават от Министерство-
то на образованието и наука-
та /МОН/. Тя важи както за 
изпита по Български език и 
литература, така и за изпи-
та по Математика. Средният 
брой точки по двата предме-
та e съответно 37,25 и 31,57 от 
максимум 50.

На изпитите се явиха 
98% от четвъртокласници-
те в страната. С две отлични 
оценки са 8919 ученици, а с 
две слаби – 2393.

В областта в точки средни-
ят успех по БЕЛ е 35,06, а по 
математика - 28,86.

Изгрев

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWnbZlukZqHB5PvcyJI92VD6_lJm6tHZFD4UyKbGs6QCvIg5sENabhimiHgQJq-eRPa617T7Flr9IOva8VeP1BoDxL76OzLdxcTdTKoX2V7xpc5vWrFhskVivGOhdY_bsQHY9fL3Gpo1owt3rSJn3BnhQKsyVpeN1J5bsqSZIWXkBPDYh9pQOyaMNYBBpjtKU3AknrTlZXUP08XDXItfp7F&__tn__=*NK-y-R
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КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

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

ПРОДАВАМ
ДВА ДЕКАРА ПРАЗНО МЯСТО В ЛОЗОВИЯ МАСИВ 
на гр. Шабла – пътя за с. Горичане. Също така лозе 

в с. Горичане и 7 декара дворно място в селото.
Телефон за връзка - 0882/59-20-60

ПРОДАВАМ  
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

АКАЦИЯ –  85 лв. цепеници
ГЛЕДИЧ  И МЕШЕ – 95 лв. цепеници

Осигурен транспорт 
Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

ИЗВЪРШВАМ

земеделска и строителна работа, 
почиствам парцели, кося трева.

Телефони за контакт - 
0896/49-71-40 ; 0895/810-491

ТЪРСЯ ДА НАЕМА
Двустаен  апартамент или част от 
къща в Шабла за периода юли-август.

Телефони за връзка – 0893/82-50-07 и 0879/400-368

ПРОДАВАМ
ДОМАШНИ ЯЙЦА, 

30 бр. на цена 5.00 лв.
Телефон:0898 620 496

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 13 юни 2021 г. се навършиха

3 години
от смъртта на

ПЕТЪР КОСТОВ ПЕТРОВ
(ДОЛАРА)

починал на 63 години

Ще минат дни, месеци, години, 
но ние никога няма да те забравим!

Обичаме те!
Поклон пред паметта ти!

От семейството

ЗАВЕДЕНИЕ 

ТЪРСИ ГОТВАЧИ И ШОФЬОР

Телефони: 0886 653 970, 0888 485 144

ПРЕДЛАГАМ
УСЛУГИ С МОТОКАР И  ТОВАРЕН МИКРОБУС 

(ТРИСТРАНЕН САМОСВАЛ).
Телефон: 0894 527 710

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

ЗАВЕДЕНИЕ „ВЕК 21“ на къмпинг „Добруджа“ Шабла

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЕРВИТЬОРИ ЗА ЛЕТНИЯ СЕЗОН.
Телефон: 0888 501 320 или на място в ресторанта.

ТЪРСЯ ПОМОЩНИК-КУХНЯ
за снек-бар „5-те кьошета“- Шабла (новото заведение), 

ул.“Равно поле“ №14.
Телефон: 0878 49 51 80, 

може ученици или студенти над 18 годишна възраст

ПРОДАВАМ РЕНО ТУИНГО
Телефон: 0893 403 616, Кралева

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И 
ЕКИПЪТ МУ СЕ СРЕЩНАХА 
С КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ

На 09.06.2021 г., областният 
управител Васил Карапанчев 
проведе работна среща с кме-
товете на общини в областта. 
На срещата присъстваха два-
мата заместник областни уп-
равители – Галин Господинов и 
Здравко Здравков, и председа-
телят на Районна избирателна 
комисия Добрич (РИК) – Цон-
ка Велкова.

В работен порядък бяха дис-
кутирани теми по организа-
цията и провеждането на пред-
стоящите избори за народни 
представители на 11.07.2021 г. 

Кметовете на общини постави-
ха актуални питания към пред-
седателя на РИК по отношение 
на организацията на процеса. 

Пред областния управител 
кметовете и представители на 
общини поставиха проблеми, 
свързани с инфраструктурата 
и водоснабдяването на населе-
ните места. Васил Карапанчев 
изрази готовност за съдействие 
и подкрепа за решаване на раз-
личните проблеми в рамките 
на правомощията на екипа.

Областна администрация 
- Добрич

О Б Я В А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, 

ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл.86, ал.1, т.1, чл.91, т.1, чл.93, т.2 
и чл.94 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет - Шабла № 
214/ 13.05.2021г. и Заповед № РД-04-272/11.06.2021г. на Кмета 
на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под 
наем на земеделски земи за срок от 1 /една/ стопанска година 
2021-2022г. Списъкът с обявените на търг имоти е достъпен на 
интернет адрес: www.shabla.bg в раздел Търгове. 

Търгът ще се проведе на 30.06.2021г. /сряда/ от 10:00 часа в 
сградата на Общинска администрация гр. Шабла.

Стойността на тръжната документация е 20,00 лв./двадесет/ 
лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 
28.06.2021г.

Получаването на тръжната документация става в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след предста-
вяне на документ за закупуване.

Оглед на имотите всеки работен ден от 17.06.2021 до 
28.06.2021г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% 
от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства 
и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: 
IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа 
на 28.06.2021г. 

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 от 17.06.2021г. до 17:00 часа 
на 28.06.2021г.

При неявяване на кандидати или при ненаемане на всички 
обявени земеделски земи, насрочвам втори търг на 15.07.2021г. 
от 09:30 часа при същите ред и условия.

Списък с всички ненаети имоти след провеждане на първия 
търг ще се обяви на 05.07.2021г. на интернет адрес: www.shabla.
bg  в раздел Търгове.

Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 
20% от началната тръжна цена на земята, за която се кандидат-
ства и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: 
IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа 
на 14.07.2021г. 

Стойността на тръжната документация е 20,00 лв./двадесет/ 
лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 
14.07.2021г.

Получаването на тръжната документация става в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след предста-
вяне на документ за закупуване.

Оглед на имотите всеки работен ден от 05.07.2021 до 
14.07.2021г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 от 05.07.2021г. до 17:00 часа 
на 14.07.2021г.

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

ТРАГЕДИЯ БЕЛЯЗА ТАКТИЧЕСКОТО 
УЧЕНИЕ С БОЙНИ СТРЕЛБИ „ШАБЛА 2021“

От 7 до 11 юни 2021 година 
трябваше да се проведе такти-
ческото учение с бойни стрел-
би „Шабла 2021“ на зенитния 
полигон не далеч от града, 
като част от серията учения 
„Defender Europe 2021“, с учас-
тието на повече от 2000 воен-
нослужещи от въоръжените 
сили на Република България, 
Сърбия и САЩ.

По думите на заместник-ко-
мандирът на Военновъздушни-
те сили бригаден генерал Петьо 
Мирчев „това е най-мащабното 
международно участие на сили 
и средства в ежегодните стрел-
би на ЗП на ВВС „Шабла“. 

Бойните средства, с които 
българските ВВС участваха в 
„Шабла 2021” включваха зенит-
но-ракетните комплекси (ЗРК) 
С-75 „Волхов“, С-125 „Нева”, 

2К12 „Куб” и преносим зенит-
но-ракетен комплекс (ПЗРК) 
„Стрела-2М“, изтребителите 
МиГ-29, щурмоваците Су-25 и 
вертолетите Ми-24. 

Изтребителите МиГ-29 из-
пълняваха стрелби по светещи 
парашутни мишени с управля-
емото ракетно въоръжение и с 
използване на бордното арти-
лерийско въоръжение. 

Именно такъв боен само-
лет падна във водите на Чер-
но море. Загина пилотът на 
изтребителя, майор Валентин 
Терзиев от 3-а авиационна база 
Граф Игнатиево - заемал длъж-
ността началник на щаб на ес-
кадрила. 

Притежава класна специ-
алност „военен пилот – първи 
клас“. Пилотирал е самолети 
МиГ-21 и МиГ-29. През годи-

ните е награждаван многократ-
но от министъра на отбраната, 
началника на отбраната, ко-
мандира на ВВС и командира 
на авиобазата.

Инцидентът е станал в но-
щта срещу сряда, 9 юни при 
изпълнение на тренировъчна 
задача над морската акватория 
на Република България.  Са-
молет МиГ-29 от състава на 
българските Военновъздушни 
сили е изгубил радиовръзка и 
е изчезнал от радарите в 00:45 
ч.», казват от военното минис-
терство.

Веднага е започнала спаси-
телна операция. В нея участват 
сили от състава на Военно-
морските сили,  Съвместното 

командване на специалните 
операции, Гранична полиция и 
Военновъздушните сили. 

Провеждането на тактиче-
ското учение с бойни стрелби 
„Шабла 21“ беше прекратено 
заради авиоинцидента.

„Какво точно се е случи-
ло ще разберем, едва когато се 
издири бордовият регистратор 
на параметрите на полета или 
т. нар. черна кутия. Познавам 
го като прекрасен човек и мно-
го добър професионалист», 
коментира президентът Румен 
Радев.

 Експертите дават различни 
мнения за причината за инци-
дента.

Изгрев

Бел.ред.: Редакцията на вестник „Изгрев“ изказва съболезновани-
ята си на семейството и близките на майор Валентин Терзиев.

ОД НА МВР-ДОБРИЧ: ДО 150 ЛЕВА Е ГЛОБАТА 
ЗА НЕПОДМЕНЕНА В СРОК ЛИЧНА КАРТА

С оглед предотвратяване по-
явата на напрежение при адми-
нистративното обслужване на 
граждани при издаване на бъл-
гарски лични документи (БЛД), 
предвид все още големия брой 
лични карти, чийто срок на 
валидност изтича през 2021 г., 
Областната дирекция на МВР 
в Добрич публикува информа-
ция в сайта си.  

В нея се посочва, че заявле-
ния за издаване на БЛД може 
да се подават и преди изтичане 
срока на валидност на прите-
жаваните документи. За уле-
снение гражданите могат да по-
дават заявления за лична карта 
и/ или паспорт във всяко ра-
йонно управление, звено „Бъл-
гарски документи за самолич-
ност” (БДС), на територията на 
ОД на МВР по постоянния им 
адрес. Съответно, готовите до-
кументи се получават в същото 
звено, където е подадено заяв-
лението.

Създадена е възможност по 
постъпили искания от инсти-
туции, ведомства, кметства и 
други да се осъществява орга-
низиран прием на заявления за 
издаване на БЛД — по предва-
рително създадената организа-
ция и при стриктно спазване на 
всички разпоредени здравни 
противоепидемични мерки.

Удължаването на валид-
ността на личните карти и 
паспорти (съгласно разпоред-

ба по време на извънредното 
положение, обявено с реше-
ние на Народното събрание 
от 13 март 2020 г. и за преодо-
ляване на последиците) се от-
нася само за тези от тях, чийто 
срок на валидност е изтекъл в 
периода от 13 март 2020 г. до 
31 януари 2021 г. За срока на 
удължаването с 6 месеца лич-
ните карти и паспортите са 
валидни идентификационни 
документи за самоличност в 
Република България, а в чуж-
бина – при условията на ре-
ципрочност.

Граждани, които притежа-
ват валиден електронен под-
пис, могат да ползват и услугата 
издаване на лична карта и/ или 
паспорт чрез електронните ад-
министративни услуги и да ги 
подадат онлайн на адрес: https//
e-uslugi.mvr.bg, където могат 
да се информират подробно за 
условията за подаване на заяв-
ление за издаване на български 
документи за самоличност по 
електронен път.

Крайният срок за подаване 
на заявление за подновяване на 
лична карта е 30 дни след дата-
та на изтичане на валидността 
й. При неспазване на срока за 
издаване на лична карта или 
подмяна на вече издадена, но с 
изтекъл срок на валидност, се 
налага глоба в размер от 20 до 
150 лева.

Про нюз Добрич

http://www.shabla.bg
http://www.shabla.bg
http://www.shabla.bg
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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

МОН ПРЕДЛАГА ВЕЧЕ И 
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

Първите пет електронни 
услуги на Министерството на 
образованието и науката вече 
са достъпни за граждани и 
юридически лица чрез Портала 
за достъп на електронни адми-
нистративни услуги.

Порталът се управлява от 
Държавна агенция „Електрон-
но управление“.

По електронен път вече ще 
може да се заявява издаването 
на удостоверение за придоби-
то до 27.12.1995 г. в България 
полувисше или висше образо-
вание, както и за придобита 
до 22.05.2007 г. образовател-
но-квалификационна степен 
„специалист по …”.  Удостове-
рението се издава на български 
и чуждестранни граждани за 
ползване в чужбина.

Нова електронна услуга се 
въвежда и за частните детски 
градини и училища. Техни 
представители вече ще могат 
да подават заявления за впис-
ване, промени и отписване от 
регистъра на институциите в 
системата на предучилищното 
и училищното образование и 
чрез Портала на електронен ад-
рес. Частните детски градини и 
училища не могат да работят, 
без да са вписани в регистъра 
и да имат издадено удостовере-
ние за това.

От същото улеснение ще 
се възползват и частните 
професионални колежи. За 

да осъществяват своята дей-
ност, те трябва също да са 
вписани в регистъра на про-
фесионалните колежи и да 
имат издадено удостоверение 
от МОН. Занапред професио-
налните колежи ще могат да 
подават заявления за впис-
ване, отписване или промени 
към регистъра и през Пор-
тала за електронни админи-
стративни услуги на електро-
нен адрес.

Другите две електронни ус-
луги се отнасят до предоста-
вянето на вътрешни админи-
стративни услуги. Електронно 
заявление за издаване на пис-
мено съгласие за промяна на 
предназначението на сграда 
или на част от сграда, отреде-
на за обект на образованието 
и науката, може да се подаде на 
електронен  адрес. Електронно 
заявление за издаване на пис-
мено съгласие за изменение 
на подробни устройствени 
планове за промяна на пред-
назначението на урегулирани 
поземлени имоти, отредени за 
обекти на образованието и на-
уката, може да се поиска чрез 
заявление, подадено на елек-
тронен адрес.

Остава и възможността за 
подаване на заявленията по по-
щата и на място в Центъра за 
административно обслужване 
на МОН.

МОН

ЗА ДА НИ Е ЧИСТО…

На 6 юни 2021 г., след полу-
чена покана за участие и под-
крепа от Елен Сабатини - секре-
тар на НЧ «Отец Паисий 1901» 
с. Езерец, деца от НЧ „Дружба 
1898“ село Дуранкулак се вклю-
чиха в инициативата «Осино-
ви си миля» за подобряване 
на градската и околната среда. 
Инициативата се организира в 
рамките на Място България в 
партньорство с BG Бъди акти-
вен и с подкрепата на фонда-
ция Кока Кола.

За малките участници има-
ше осигурени тениски, серти-
фикат за участие и подаръци.

След края на събитието се 
почерпихме с топла погача, 
осигурена от ЗКПУ «Дуранку-
лак».

Благодарим на децата за 
участието и на Елен Сабатини 
за получената покана!

Живка Мянкова,
секретар на  

НЧ „Дружба 1898“ 
село Дуранкулак

„ПОДАРИ МИ МОРЕ“
След година прекъсване, на 

12 юни 2021 година в Хотелски 
комплекс „Яница” с. Крапец 
се проведе VIII-то издание на 
фестивала за шлагерна и ста-
ра градска песен „Подари ми 
море“.

Организатори на фестивала 
са Община Шабла, Община Ге-
нерал Тошево, НЧ ”Светлина 
1941” гр. Генерал Тошево, НЧ 
”Зора 1894” гр. Шабла и Хотел-

ски комплекс „Яница” с. Кра-
пец.

Гости на фестивала бяха 
кметовете на община Шабла и 
община Генерал Тошево, Ма-
риян Жечев и Валентин Дими-
тров.

Поздрав за присъстващите 
беше изпълнението на певче-
ската група от село Крапец.

По покана на домакините, 
семейство Катранджиеви, оби-
чаният изпълнител Веселин 
Маринов беше специалния 
гост на фестивала. Той поднесе 
своя музикален поздрав, наси-
тен с известни и любими на по-
коления българи песни.

По регламент във фестивала 
участваха самодейни колекти-
ви, вокални групи, дуети и ин-
дивидуални изпълнители към 
народни читалища, организа-
ции и творчески клубове, без 

възрастови ограничения.
Изпълненията бяха оце-

нявани от тричленно жури в 
състав: Живко Желев – предсе-
дател, композитор и диригент 
на оркестъра на ансамбъл „До-
бруджа” град Добрич и членове 
Тодор Генев – певец и компози-
тор от Варна, и Панко Добрев 
- композитор и диригент на 
Градския духов оркестър Ша-
бла.

Участниците от Общината 
бяха от Шабла и Граничар.

Ето и призьорите по катего-
рии от тазгодишния фестивал:

В категория „Групи“ журито 
присъди две първи награди:

I място – ВГ „Импресия“ гр. 
Карлово при НЧ „Васил Лев-
ски-1861“ и на ВГ „Палитра“ гр.
Генерал Тошево при НЧ „Свет-
лина-1940“;

II място за Ансамбъл „Ра-
дуга-дъга“ при НЧ „Варненски 
будители-1926“ гр.Варна.

Две трети награди:
III  място за ВГ „Габровски 

напеви“ към НЧ „Априлов - 
Палаузов“-1861 гр.Габрово и 
за ВГ „Надежда“ към същото 
габровско читалище.

В тази категория певческата 
група от село Граничар получи 
поощрителна награда, а ВГ „Бя-
лата лястовица“ от Г.Тошево 

беше отличена със специалната 
награда.
В категория „Дуети“ бяха при-

съдени първа, втора и трета 
награда:

I място – Стоянка Прода-
нова и Павлин Чешмеджиев от 
Г.Тошево;

II място – Мария Герджико-
ва и Росица Танкова от с.Чер-
нооково;

III  място – Величка Миле-
ва и Атанаска Борисова от село 
Дропла. 

Категория „Индивидуални 
изпълнители“:

I място – Красимир Колевот 
гр.Г.Тошево;

II място – Мария Добрева от 
Варна;

Поощрителната награда 
отиде при Ненчо Ненчев от 
с.Кракра, общ.Вълчи дол.

С награда „Артистичност“ 

и наградата на публиката се 
окичиха ВФ „Нели Грегари“ 
гр.Добрич.

Хор „Патриот“ към НЧ 
„Зора 1894“ Шабла с ръково-
дител Стойчо Захов получиха 
награда „Откритие“ на фести-
вала.

Наградите на хотелски ком-
плекс „Яница“ отидоха при:

* ВГ „Бялата лястовица“ НЧ 
„Светлина – 1941“ град Генерал 
Тошево;

* ГСГП НЧ „Отец Паисий – 
1897“ село Спасово;

* ГСГП „Маргаритки 96“ НЧ 
„Стефан Караджа – 1941годи-
на“ село Чернооково;

* Хор „Патриот“ НЧ „Зора – 
1894“ град Шабла;

* ВГ „Цареволивадски напе-
ви“ НЧ „Върбан Генчев – 1924 
г.“ село Царева ливада.

Йорданка Радушева

Веселин Маринов – специалния гост на фестивала.

Журито, отляво-надясно Панко Добрев, Живко Желев и Тодор 
Генев.

ВГ „Импресия“ гр. Карлово при НЧ „Васил Левски-1861“.

ПОЕТИЧЕН КЪТ

НА БРЕГА
Приятелю, помниш ли, бяхме хлапаци,
животът бе хубав  и весел, и млад.
Мечтаехме всички да станем моряци 
и тъй да преминем през белия свят.

Със кораб от вестник в легена на мама 
присичахме в транс не един океан
и всеки от нас бе не юнга тогава, 
а винаги дързък и смел капитан.

Но как ей-така завъртя ни живота 
на завет се скрихме в крайбрежния дом.
Стоим си на топло, лижим със охота 
и пием тъй както моряците ром.

Дом, работа тиха, смехът на децата, 
затворихме май на живота кръга, 
тешим се сега с чаша ром във ръката,
че хора са нужни и тук, на брега.

1988 година, из стихосбирката „На брега“  
на Стефан Жечев

НАГРАДА ЗА ЖЕНЯ ПЕТРОВА 
ОТ ФОНДАЦИЯ «ВЪЗРАЖДАНЕ 
НА БЪЛГАРСКИТЕ СЕЛА»

Женя Петрова от ОУ „Св.
Кл.Охридски“ село Дуранкулак 
получи специална поощрител-
на награда и грамота от Фон-
дация «Възраждане на българ-
ските села» за участието си в 
«Историята на моето село».

В конкурса участваха 61 
читалища от цялата страна. 
Форматът бе видеоразказ, а 
оценяването беше по броя на 
харесванията във Фейсбук.

В рамките на 2 минути, 
13-годишната Женя Петрова 
направи филм за историята и 
забележителностите на Дуран-
кулак с помощта на екипа на 
НЧ «Дружба 1898».

Изгрев

НАЦИОНАЛНО 
ФИНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

Със златни медали се оки-
чиха възпитаниците на Краси-
мира Никифорова – Моника 
Монева и Дилян Казанлийски 
от 4 клас. Те взеха участие в на-
ционалното финално състеза-
ние, организирано от Сдруже-
нието на българските начални 
учители (СБНУ) и Синдикат 
на българските учители (СБУ). 
Право на участие в Нацио-
нално финално състезание на 
СБНУ имат ученици, получили 
максимален брой точки (50т.) в 
поне две от провежданите със-
тезания. 

„Сега, когато краят на учеб-
ната година е пред нас, мога да 
се похваля с труда и успехите 
на учениците си в Национал-
ното финално състезание. Ре-
зултатите от него, до което по 
регламент стигат участници, 
спечелили поне на две състе-
зания по различни предмети 
максимален брой точки, са по-
вод за поредната ми гордост. 
Максимален брой точки на 
финалното състезание и злат-
ни медали получиха Моника и 

Дилян.“ – каза за вестник „Из-
грев“, класният ръководител на 
четвъртокласниците Красими-
ра Никифорова.

Изгрев

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-81/2892.
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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!

БРЪСНАРО-ФРИЗЬОРСКИ САЛОН „ПРИ ПОЛИ“
отвори врати за вас на 26.04.2021 г.

Салонът се намира на Градския пазар в Шабла  
(бившия магазин на Бабадалиева).

РАБОТНО ВРЕМЕ:  
от понеделник до петък – 08:00 – 17:00 часа.

събота – 08:00 – 14:00 часа.
Телефон за контакти и записвания: 0889/77-10-20

Моля, заповядайте! КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ОБЩИНА ШАБЛА
гр. Шабла, 11.06.2021година

На основание чл.4,ал.4 от Наредба №8121з-968 от 10.декември 2014г.  и Заповед №РД-04-95/09.06.2021г.на директо-
ра на Областна дирекция „Земеделие” Добрич за обявяване началото на пожароопасния сезон в земеделските земи 
от 09.06.2021г. до 31.10.2021г. и на основание чл. 44, ал. 2 и чл. 46, т. 5 от ЗМСМА (обн. ДВ, бр. 77 от 1991 г., с изм. и 
доп.), чл. 13, т. 12 от ЗП (обн. ДВ, бр. 89 от 2007 г.), чл. 40 и 41 от ЗООС (обн. ДВ, бр. 91 от 2002 г., с изм. и доп.),чл. 5 , 
ал. 4 и чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗОЗЗ (обн. ДВ, бр. 35 от 1996 г., с изм. и доп.), с цел подобряване на превантивната дей-
ност и намаляване до минимум на вредните последствия и щетите от пожари в  Община Шабла.

НАРЕЖДАМ
Да се спазват стриктно следните мерки 

за осигуряване на пожарна безопасност:
1.Настъпване на етап ,, Восъчна зря-

лост”  на посевите от житни култури и обя-
вявам пожароопасен сезон за територията 
на Община Шабла, считано от 11.06.2021г.

2.Да не се допуска паленето на открит 
огън, тютюнопушенето и паркирането на 
моторни превозни средства в площите с 
посеви и на разстояние по малко от 50 м. до 
тях ,от настъпването на восъчната зрялост 
до окончателно прибиране на реколтата 
и изораване на стърнищата съгласно чл.6 
от ,,Наредба №8121з-968 от 10 декември 
2014г. за правилата и нормите за пожарна 
безопасност при извършване на дейности 
в земеделски земи”.

3.Да не се разрешава изгарянето на 
стърнища и други растителни одпадъци в 
земеделските земи и защитените терито-
рии, както и използването на открити ог-
неизточници на 

Основание чл.12 от Наредба №8121з-
968 от 10 декември 2014г. за правилата и 
нормите за пожарна безопасност при из-
вършване на дейности в земеделски земи 
и чл.6 от Закона за опазване на земеделски 
земи. 

4.Физическите и юридическите лица, 
осъществявящи дейности в земеделски 
земи да спазват установените правила, 
норми и задължения на пожарна безо-
пасност съгласно Раздел III от Наредбата 
№8121з-968 от 10 декември 2014г.

5.Кметовете и кметските наместници по 
населени места:

• да набележат конкретни мерки за пре-
дотвратяване на селскостопански и 
горски пожари в териториите по т. 2, 
както и да организират тяхното прак-
тическо изпълнение; 

• да организират провеждането на съот-
ветната противопожарна агитацион-
но-разяснителна дейност сред населе-
нието, с цел повишаване готовността 
му за предотвратяване и гасене на евен-
туално възникнали пожари на терито-
рията на съответните кметства;                     

• да информират РС ПБЗН при аварии, 
ремонт или спиране на водозахранва-
нето на населените места .

6. Ръководствата на всички земеделски 
кооперации, фирми и други организации - 
ползватели на земеделски земи: 

• да изготвят планове с мероприятия за 
пожарна безопасност при подготовката 
и провеждането на кампания по при-
бирането на реколтата;

• да определят със заповед отговорници 
по опазване на посевите, зърното и фу-

ражите; 
• да организират и извършат качествен 

ремонт, пожарообезопасяване и обо-
рудване с противопожарни уреди на 
селскостопанските машини; 

• да сформират приемателни комисии от 
специалисти за приемане на селскосто-
панските машини, складове за зърно, 
зърносушилни и фуражни площадки 
с участието на служител от Пожарна 
безопасност и защита на населението;

• да организират извършването на еже-
дневни прегледи на техническото и 
противопожарно състояние на маши-
ните и съоръженията;

• да осигурят разпарцелиране на маси-
вите на участъци не повече от 1000 
дка с 10 м противозащитна ивица или 
за ежедневна работа с 6 м противоза-
щитна ивица чрез ожънване на посеви-
те, изнасяне на сламата и заораване на 
ивицата.

• да разжънат, изнесат сламата и заорат 
ивица с ширина не по-малка от 6 м. 
покрай горските насаждения, смети-
ща, пчелини, гробищни паркове, около 
дерета, стълбове, мачтови постове и др. 
съоръжения на въздушните електро-
проводи, да организират извършване-
то на ежедневни прегледи на техниче-
ското и противопожарно състояние на 
машините и съоръженията, които ще 
работят в масивите;

• да осигурят трактор с четирикорпусен 
плуг за всяка агрегатна група;

• да организират и проведат обучение и 
инструктаж на всички механизатори и 
участници в кампанията по прибира-
нето на реколтата.

• да организират охрана и наблюдение на 
посевите, площадките и складовете за 
зърно и на селскостопанската техника, 
която остава на полето след работа и ги 
оборудват с необходимите съобщител-
ни средства, противопожарни уреди и 
съоръжения;

• да осигурят ограждане на фуражни-
те площадки и сеновалите, изораване 
на ивица с ширина най-малко 5 м. от 
външната или вътрешната страна на 
оградата;

• да осигурят обектите с необходимата 
противопожарна техника, съоръжения 
и средства за гасене. 

7. При складиране или съхраняване на 
открито в земеделските земи, грубите фу-
ражи/слама,сено и др./ да се обособяват на 
фигури с единично тегло до 200 т и в група 
до 600 т върху терен, почистен от растител-
ни отпадъци с разстояние между фигурите  

не по малко15м, между групите не по мал-
ко от 50 м, на разстояние не по малко от 
10 м от пътища и 50 м от горски насажде-
ния с пожарозащитни ивици с широчина 
най-малко 5м.

8.Забранява се изгарянето на стърнища, 
слама, суха трева и отпадъци по слоговете, 
крайпътните ивици и други площи, съглас-
но чл. 13, т. 11 и т. 12 от Закона за почвите 
и чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на 
земеделските земи.

9.Забранява се паленето на огън и из-
вършване на огневи работи в горите на 
разстояние най-малко 100 м. от тях, освен 
на определените за целта места от Държав-
ните горски стопанства, Държавните лов-
ни стопанства и териториалните служби 
ПБЗН, обозначени със специални знаци.

10.Забранява се устройването на лаге-
ри и къмпинги в горите, с изключение на 
разрешените от Държавните горски сто-
панства, Държавните ловни стопанства , 
териториалните подразделения на ПБЗН 
и регламентираните за това места в района 
на Община Шабла.

11.Ръководствата на фирми, ЗК и други 
са длъжни да предоставят наличната си 
техника, необходима при извършване на 
пожарогасителна дейност, при поискване 
от органите на РС ПБЗН, съгласно Закона 
на МВР.

12.Кметовете и кметските наместници 
на населени места са длъжни да запозна-
ят ръководствата на селскостопанските 
производствени единици и населението 
с изискванията на настоящата заповед и 
създадат организация за изпълнението й.

13.Общинска служба “Земеделие” гр.
Шабла да извършва проверки има ли пожа-
розащитни ивици в земеделски земи,които 
са били засети с житни култури и спазва 
ли се забраната за изгряне на стърнища и 
растителни отпадъци  в земеделски земи  и 
други дейности от тяхната компететност.

Контрол по изпълнение на настоящата 
ми заповед възлагам на РС ПБЗН - Шабла.

Настоящата ми заповед да се огласи 
сред жителите на община Шабла (Интер-
нет страницата на община Шабла, табло 
за обявления в сградата на общината и в 
кметствата, в. “Изгрев”) и да се доведе до 
знанието на визираните в нея длъжност-
ни лица, всички ръководители на произ-
водствени единици и земеделски стопани, 
кметове и кметски наместници на населе-
ни места, за сведение и изпълнение.

МАРИЯН  ЖЕЧЕВ
Кмет на община Шабла

ОПРЕДЕЛЕНИ СА МЕСТАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ 
НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ 

Местата за поставяне на аги-
тационни материали във връзка 
с предстоящите избори за На-
родни представители на 11 юли 
в Шабла са определени със запо-
вед 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 
обищинска администрация 
Шабла.

НАМЕРЕНИ СА ДИОПТРИЧНИ 
ОЧИЛА В БЛИЗОСТ ДО УЧИЛИЩЕТО.  

Намират се в хранителен магазин 
„Корал“, до магазина за цветя.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИE
  ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

11 юли 2021 г.
1. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволят да 

упражнят избирателното си право в изборното помещение, 
но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, 
заявяват желанието си писмено чрез заявление по образец  
в срок до 26.06.2021 г. вкл. или чрез електронно заявление 
през интернет страницата на общината.

2. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни 
населени места, може да поиска да бъде вписан в 
избирателния списък по настоящ адрес. Желаещите да 
гласуват по настоящ адрес трябва да подадат заявление 
саморъчно подписано и подадено в срок до 26.06.2021 
г. вкл. или чрез електронно заявление през интернет 
страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация 
и административно обслужване“ в Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството.

3. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните 
списъци се извършва въз основа на заявление по образец в 
срок до 03.07.2021 г. вкл.

 Общинска администрация - гр. Шабла уведомява 
избирателите, че могат да подават писмените заявления 
до Кмета на община 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.

4. Всеки избирател може да направи справка за номера и 
адреса на избирателната си секция на интернет страницата 
на ГД „ГРАО“ към МРРБ на адрес: https://www.grao.bg/
elections/ 

https://www.grao.bg/elections/
https://www.grao.bg/elections/
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