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МИСЪЛ НА БРОЯ

„Който не напредва всеки ден, всеки ден - изостава.“

Конфуций

Мариян Жечев:“2021 БЕ ГОДИНА НА ПРОМЯНА
НА ОБЛИКА НА ГРАДА И ОБЩИНАТА“.

Изпратихме старата 2021 година с откриването на новия
морски клуб в селищно образувание „Кария“ край Фара Шабла.
Посрещнахме новата 2022 г. със спасяването на кръста в Дуранкулак, Крапец и Шабла. Почти 2 години се борим с пандемията от Ковид-19 - работим в непредвиждани нови условия и нова
за нас обстановка.
Днес разговаряме с кмета на община Шабла, г-н Мариян Жечев:
„Изгрев“ - Здравейте, г-н
Жечев. Сега, след празниците, може би е подходящото
време за равносметка. С какво според Вас жителите на
Общината могат да запомнят
изминалата година?
Мариян Жечев – Може
би ще я запомнят като втората година, в която светът и
в частност ние живеем в условията на пандемия от Ковид-19, с тежки условия на
живот и работа с много ограничения и притеснения. За
жалост, за много от нас 2021
ще остане и като годината
през която се простихме със
скъпи хора. Но да се надяваме, че новата година ще бъде
годината на раздяла с коварния вирус и начало на връщане към нормалността.
Иначе ще запомним 2021
и като годината на сериозна
промяна на облика на града
и общината ни с реализирани
мащабни инвестиции в инфраструктура и обновяване.
Подменихме над единадесет
километра водопроводна мрежа и преасфалтирахме изцяло
над девет километра улична
и пътна настилка. Ремонтирахме тротоари, подменихме
бордюри както и вертикална
и хоризонтална пътни маркировки. „Случи се“ и морския
клуб. Все неща за които сме
говорили много пъти намериха своето фактическо изпълнение през миналата година,
така че в това отношение тя
ще остане като една наистина „запомняща“ се година. Аз
лично ще я запомня и като
годината, в която изпълнихме
приходната част на общинския бюджет на 98,5% , като
данъчните приходи са събрани с 8 процента над планираното. Не се случва често!
„Изгрев“ – Какво можем
да очакваме като структурни
и благоустройствени проекти през настоящата 2022 г.?
Мариян Жечев – Предвид
сложната политическа обстановка през миналата година и
късното сработване на новото редовно правителство, все
още не е ясно какви ще са точните разчети в бюджета на общината. Но ми се ще да видя
реализацията на няколко
важни обекта през 2022 г. За

Шабла най-важният и нерешен проблем остава липсата
на пречистване на отпадните
води. Това блокира изграждането на нова канална мрежа
оттам и преасфалтирането на
възлови отсечки в града. По
много от отсечките, където
работихме миналата година би следвало да се положат
нови тротоарни настилки.
За 2022 планираме това да се
случи по ул.“Комсомолска“.
Ще продължим с подмяна на
водопроводната мрежа през
тази година в селата Горун ,
Тюленово и Граничар за което
имаме осигурено финансиране в размер на 600 х.лв. от
централния бюджет. На дневен ред е рибарското селище
в Крапец и ремонт на бившата сграда на пощата в същото
село. Проектът за експониране и социализация на Големия
остров в Дуранкулак тече,
като следва през тази година
да видим и крайния резултат.
Асфалтови работи по селата и в Шабла също трябва да
намерят място в общинския
бюджет. В частта за проектиране планираме да изготвим
проект за мащабни вътрешни ремонти в сградата на СУ
„Асен Златаров“, с който да
кандидатстваме за външно
финансиране. Но окончателните обекти и средствата за
всеки един ще станат факт
едва с приемане на общинския бюджет за 2022 г.
„Изгрев“ – Последното увеличение на цената на
електроенергията постави
общините в тежка ситуация.
Пред областна медиа, кметът
на Генерал Тошево, Валентин
Димитров казва: „Плащаме
тройно по-големи сметки в
сравнение с предходната година, става все по-лошо...“
Кметът на Каварна, Елена
Балтаджиева допълва: „Става така, че средствата на общините отиват изцяло за осветление, отопление и др., а
хората имат нужда от много
неща.“. Ясно е, че проблемът
стои и при нас, бихте ли споделили в цифри как стоят нещата в Шабла?
Мариян Жечев – За сега “
удържаме“ на високите сметки за ток, но до икономии
неминуемо ще се стигне, ако

ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА ЛОЗАРЯ – ТРИФОН ЗАРЕЗАН
ОБЩИНА ШАБЛА И
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА 1894“ – ГР. ШАБЛА

организират
КОНКУРС

за най-добро домашно вино от
реколта 2021 година,
РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:

1. В конкурса могат да участват производители на БЕЛИ и
ЧЕРВЕНИ ВИНА от реколта 2021 година.
2. До участие се допускат проби от вино - местни добруджански
сортове.
3. Производителите представят само СОБСТВЕНИ ВИНА, като
задължително писмено посочват сорта или сортовете, от които
е произведено виното.
4. В конкурса НЕ СЕ ДОПУСКАТ до участие ИЗКУСТВЕНО
АРОМАТИЗИРАНИ ВИНА (ПЕЛИНИ).
5. Пробите от вината, предоставени в бутилки, не по-малки от
1/2 литър ( всеки вид вино в 1/2 литрова бутилка) трябва да
бъдат бистри.
6. Конкурсът е анонимен.
7. Професионално жури ще определи най-добрите вина.
6. На първенците ще бъдат връчени атрактивни награди в
двете категории.
7. Всички участници ще получат грамоти.
Мострите за конкурса ще се приемат от
01 февруари 2022 г. до 17 часа на 11 февруари 2022г.
в Народно читалище „Зора1894“ – гр. Шабла.
Победителите в конкурса ще бъдат обявени на Трифон Зарезан
– 14 февруари в сайта на Община Шабла, на страницата на
НЧ”Зора1894” Шабла, както и на 15 февруари - в общинския
вестник „Изгрев”.

няма сериозно компенсиране от страна на централния
бюджет. Сметките са над три
пъти по-високи за всеки един
от месеците от октомври досега. На практика това е бюджетът за електроенергия за
цялата година! Въздържаме
се от изключване на осветлението през нощта, предвид
риска от увеличаване на битовите престъпления. Крайното
решение ще вземем след като
имаме яснота за компенсациите.
„Изгрев“ – В най-скоро
време предстои цялостна
подмяна на уличното осветление в Шабла с ново, енергоспестяващо такова. То
колко ще ни спести?
Мариян Жечев – Това е
една от задачите които ще
изпълним през 2022 г. Подмяната ще обхване 498 осветителни тела в Шабла като те ще
бъдат заменени с нови LED
осветители, захранвани от
мрежата, като част от тях ще
бъдат напълно автономни.
Всички ще са с автоматично
намаляване на потреблението
в малките часове на денонощието. Тази мярка разчитам
да доведе до 40 процентни
икономии. За съжаление не
можем да обхванем цялата
община но поетапно трябва
да вървим в тази посока за да
компенсираме свръхцените
на енергията.
„Изгрев“ – През изминалата седмица проведохте
среща с новоизбраните депу-

тати от нашия 8 МИР – Добрич. За какво разговаряхте?
Мариян Жечев – Това бе
първа за мандата среща на
нас – кметовете на общините в област Добрич с народните представители. Всички
депутати в новия парламент
дойдоха (само един от тях не
присъства - по уважителни
причини) което беше и добрия знак, че всички ще работят активно за проблемите на
областта. Поставихме най-важните и наболели проблеми
както за региона и държавата,
така и в частност за общините,
които управляваме. За община Шабла поставих въпросите
за свободното къмпингуване,
горския фонд по морето и
липсата на пречистване на отпадните води като проблеми,
ограничаващи развитието на
туризма. Като въпроси от национален характер, повдигнах
тези за увеличаване прага за
регистрация по ЗДДС, промените в Закона за земята и
Закона за местните данъци
и такси. Всеобщо бе негодуванието от остарялата пътна
мрежа и проблемите в сектор ВиК. Надявам се , че тези
срещи ще станат регулярни и
най-важното - резултатни.
„Изгрев“ – Какво ще пожелаете на жителите на Общината?
Мариян Жечев - Най -вече
здраве
и реализиране на
всичко планирано!
Разговаря
Йордан Енев

Празникът тази година ще бъде неприсъствен, без
програма на открито. Наградените участници в конкурса
ще получат наградите си в НЧ”Зора1894”- гр.Шабла
За справки: тел. 05743/40 28
или при секретаря на читалище „Зора 1894“ – Шабла

Народно читалище „Съгласие 1890”, гр. Каварна
Художествена галерия „Христо Градечлиев”, гр Каварна

организират
ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ НА АВТОРСКИ
ТЕКСТОВЕ НА ТЕМА

„ЛЮБОВ, НАЛЕЙ МИ ЧАША ВИНО”
Идеята тази година е автори от общините Каварна,
Балчик и Шабла да представят свои оригинални, забавни,
любовни тостове и наздравици. Произведенията ще бъдат
с конкурсен характер.
Всеки, който желае, може да изпрати до две авторски
творби на електронна поща: biblioteka_nch_saglasie@abv.
bg до 08.02.2022 г., придружени със следната информация: име, възраст, населено място и телефон за връзка.
Тричленно жури ще разгледа, класира и оцени получените
произведения. Най-добрите от тях ще бъдат наградени.
Събитието е традиционно и ще се проведе за четвърта
поредна година на 11.02.2022 г. от 17:30 ч.
в ХГ „Христо Градечлиев” в Каварна.
Тогава ще бъдат наградени и авторите,
посочени от журито.
Към 24 януари 2022 г., общият брой на диагностицираните лица с COVID-19 на територията на община Шабла е 16
(шестнадесет). Двама от тях се
намират в болнично заведение,
а останалите са на домашно лечение. Под карантина са поста-

вени 8 (осем) лица.
Актуална
информация
относно
ситуацията
с
COVID-19 можете да намерите
в официалния уебсайт на
община Шабла, в секция
„Коронавирус“,
подраздел
„Важна информация“.
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА 1894”- гр.ШАБЛА
Търси да назначи
ЧИСТАЧ-ХИГИЕНИСТ
на пълен работен ден

І. Изисквания към кандидатите за длъжността:
1. Средно образование
ІІ. Отговорности:
1. Почиства всички помещения намиращи се в сградата на читалището и външните прилежащи части към сградата.
ІІІ. Указания към кандидатите:
1. Необходими документи за кандидатстване :
- Молба в свободен текст до Председателя на
НЧ ”Зора1894” – гр.Шабла
- Документ за завършено образование - копие
2. Документите за кандидатстване се подават в срок до
31.01.2022 година в стаята на секретаря на НЧ „Зора 1894”
- гр. Шабла.
3. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени
за интервю.

За повече информация - тел.: 05743/ 40-28
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:

Телефон: 0886/22-85-99
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
ЧАСТНО ЛИЦЕ

купува къща или
апартамент в Шабла.
Телефон за контакт: 0885/11-70-51

ПРОДАВАМ

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

ПРОДАВАМ ОРАНЖЕРИЯ
50 КВ. М.
И ВИНО

Телефон за връзка: 0882/821-319
ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 23 януари 2022 година
се навършиха
9 години от смъртта
на

КОСТАДИН НАНЕВ
ГОСПОДИНОВ
(Тинко)
починал на 67 години

Вечно жив си остана човекът,
който честно се трудил и скромно живял,
тихо минал по своята пътека
и в сърцето на всеки обич посял.
От семейството
ТЪЖЕН ПОМЕН
На 26.01.2022 г. се навършват
21 години,
откакто си отиде от този свят

ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ
ДРОСНЕВ
починал на 86 години
Липсваш ни! Мъката ни е безкрайна,
но ти живееш дълбоко в сърцата ни
с цялата си доброта, обич и човечност.
Времето минава, обичта и болката от
непрежалимата загуба остават!
От семейството

ОБЯВА
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;
чл.37, ал.1 от ЗОС; чл.56, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ,
Решение на Общински съвет гр. Шабла № 290/07.12.2022г. и Заповед № РД-0424/07.12.2021г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване
за учредяване на възмездно право на строеж, върху имоти частна общинска
собственост, както следва:
• ПИ 83017.503.3073 по КК на гр.Шабла, заменят или даряват отстъпеното право на
УПИ XVIII, кв.14, целият с площ от строеж и изградената сграда за срок от 10
755 кв. м., с начална тръжна цена години.
Стойността на тръжната документация е
7 643.00лв. без ДДС;
• ПИ 83017.503.3074 по КК на гр.Шабла, 10,00 (десет) лв. и се заплаща в Данъчна
УПИ XIX, кв.14, целият с площ от служба – стая 109 до 17:00 ч. на 04.02.2022
791 кв. м., с начална тръжна цена 8 г.
Получаването на тръжната документация
008.00лв. без ДДС;
Търгът ще се проведе на 08.02.2022 г. става в Центъра за обслужване на
(вторник) от 10:00 часа в сградата на граждани, стая 106 на Общината, след
представяне на документ за закупуване.
Общинска администрация гр. Шабла.
Спечелилите
търга
участници
се Оглед на имотите - всеки работен ден от
задължават да извършат строителство на 24.01.2022 г. до 04.02.2022 г. от 13:00 ч. до
масивна жилищна сграда за задоволяване 15:00 ч.
на собствени жилищни нужди в срок Депозитната вноска за участие в търга е в
от 5 години от датата на подписване на размер на 20% от началната тръжна цена
договора, като в противен случай правото на имота и се внася по сметка BG BG 30
на строеж се погасява в полза на община IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF
Шабла и платената за него цена не се при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ”
АД до 17:00 часа на 04.02.2022 г.
възстановява.
Приобретателите на правото на строеж Предложенията за участие в търга се
се задължават да не продават, прехвърлят, подават в работно време в Центъра за

обслужване на граждани, стая 106 от
24.02.2022 г. до 15:00 часа на 04.02.2022 г.
При неявяване на кандидати на
08.02.2022 г. е насрочен втори търг на
15.02.2022 г. от 10:00 ч. при същите ред
и условия.
Депозитната вноска за участие във втория
търг е в размер на 20% от началната
тръжна цена на имота 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
14.02.2022 г.
Стойността на тръжната документация е
20,00 лв. (двадесет) лева и се заплаща в
Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на
14.02.2022 г.
Получаването на тръжната документация
става в Центъра за обслужване на
граждани, стая 106 на Общината, след
представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от
09.02.2022 г. до 14.02.2022 г. от 13:00 ч. до
15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се
подават в Центъра за обслужване на
граждани, стая 106 от 09.02.2022 г. до
17:00 часа на 14.02.2022 г.

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

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 от НРПУРОИ, Решение № 288/07.12.2021 г. на Общински съвет гр.Шабла и Заповед № РД-04-9/05.01.2022 г. на
Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване
за продажба на следния имот – частна общинска собственост:
Решение на
Местона
Начална Депозит
Общински
хождение площ тръжна
на
Имот
съвет гр.
(населено кв.м цена (лева) вноска
Шабла
място)
без ДДС
(лева)
288/07.
ПИ 83017. гр.Шабла 574 14 527,00 2 906,00
12.2021
503.3351
Търгът ще се проведе на 27.01.2022 г. (четвъртък) от 11:00 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 26.01.2022 г.
Получаването на тръжната документация става в стая 106 на
Общината от 17.01.2022 г. до 16:00 часа на 26.01.2022 г., след
представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 17.01.2022 г. до 26.01.2022
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 26.01.2022 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за
обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 26.01.2022 г.
Допълнителна информация в служба „Общинска
собственост”, стая 108 или на тел.05743/40-45, вътр.108

20 ПОЖАРА СА РЕГИСТРИРАНИ ПРЕЗ
МИНАЛАТА ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Пожарите са обхванали 76
декара, като при една малка
част (шест декара) пожарът е
бил върхов. Огънят е обхванал
35 декара иглолистни гори и 26
декара широколистни. По-голямата част от пожарите са причинени от човешка небрежност и
запалвания в горските територии или в близост до тях.
Най-много пожари за 2021 г.
са регистрирани в ДЛС Балчик
– 5 на брой. По един е имало на
територията на ДГС Смядово,
ДГС Нови пазар, ДЛС Черни
Лом, ДГС Търговище, ДГС Провадия, ДЛС Шерба и два в горите на ДГС Генерал Тошево.
Горските от предприятието
разполагат с 11 специализирани
автомобила за гасене на пожари

и 130 защитни облекла. Всички
противопожарни табла и депа
са обновени през годината, а
на ключови места са поставени
30 нови предупредителни табели. Над 1000 флаери, в които са
описани основните причини за
възникване на пожари и действията, които трябва да се предприемат за погасяването им, са
раздадени в населените места на
областите Шумен, Търговище,
Варна и Добрич. Ръководствата на СИДП и териториалните
поделения благодарят на гражданите, които са подали към
национален телефон 112, двеста
седемдесет и осем сигнала за пожари и посегателства в горите.
По материали от Добрич
Онлайн

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА СПАЗВАНЕТО НА
ПРОТИВОПОЖАРНИЯ РЕЖИМ ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ СЕЗОН

при използването на отоплителни и нагревателни
уреди и съоръжения:
При използване на отопли- вентили и при отсъствие на огън
телни печки с твърдо гориво и искри. Потребителят няма прапод тях трябва да има негори- во да прехвърля съдържанието
ми подложки.Същата негори- на бутилките в други съдове. Не
ма подложка трябва да излиза се разрешава съхраняването на
най- малко 0,5 м. пред уреда празни и пълни бутилки в пои по 0,25 м. от останалите му мещения под нивото на околния
страни. Минималното разстоя- терен, в складове и вентилационние между печката, димоотвод- ни шахти, близо до отоплителни
ните й тръби и горимите кон- устройства или в помещения с
струкции и материали да бъде температура над 40 0С, както и в
над 0,5м., като в случай на не- общи стълбища и тавани и по пъвъзможност да се спази е при- тища за евакуация.
ето да се изграждат негорими
При използване на електритоплоотразяващи паравани. Не чески уреди да се следи предможе да се използва друг вид видената максимална консумагориво, освен предвиденото за тивна мощност да не води до
определен вид печки и не се до- претоварване на захранващата
пуска разпалването на печките ги ел.мрежа. Под всички ел.печс леснозапалими или горими ки да се поставят топлоизолатечности. Димоотводните тръ- ционни негорими подложки.
би и комините трябва редовно Захранването на топлоакумулида се почистват от натрупани ращите печки се осъществява
сажди. Печката да не се зареж- от самостоятелен токов кръг,
да от вечерта за другия ден.
защитен с автоматични предпаПомещенията, в които се из- зители, а захранващият кабел се
ползват газови уреди за отопле- свързва в мрежата с неподвижние, трябва да имат постоянна на контактна връзка.
естествена вентилация с възможВключените отоплителни
ност за проветряване и изтичане уреди и съоръжения непрена газта от най-ниската точка къснато се наблюдават, а след
на помещението. Подмяната на приключване на работа се изпразни бутилки с пълни се из- ключват.
вършва при затворени редуцирРС ПБЗН ШАБЛА

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“
Ви очаква с

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА ШАБЛА.

работно време: от понеделник до петък
08:30 – 18:00 часа.
събота – 09:00 – 14:00 часа.

ИЗГОДНО! СПЕШНО!

(срещу аптека „Вита-КА).

КУПУВАМ

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

Салонът се намира на Градския пазар в Шабла

Моля, заповядайте!

Вторник, 25 януари 2022 г.

ПАНДЕМИЯТА – ВЪПРОСИ С (И БЕЗ) ОТГОВОРИ

Изминалите две години бяха изпълнени с много трудности и страхове, породени от Ковид-пандемията. Тя повлия във всички сфери от
нашия живот. Създаде една бариера
между хората, която трудно ще бъде
вдигната, дори и след години. Ние
забравихме да се прегръщаме, забравихме да подаваме ръка в знак на
поздрав и уважение. Страхът от неизвестното и от това кой стои срещу
теб (болен ли е, ваксиниран ли е, има
ли „зелен сертификат“) застанаха на
преден план като мисли при среща.
Следите и щетите, които тази вече
доста дълга пандемия ни нанесе ще
останат за дълго. Всички искаме
това да приключи и да забравим, но
готови ли сме да направим нещо за
да кажем „сбогом“ на Ковид?
Несъмнено всеки от нас се пита,
кое е по-правилно - да се ваксинираш или да не се. В обществото ни
се създаде разделение между „антиваксъри“ и „ваксъри“. Думата „антиваксър“ стана най-търсената дума
за 2021 година. Обществото ни се раздели
на две гледни точки, които се борят една
срещу друга. Всеки защитава своята теза
и никой не поглежда отсрещната страна. И сякаш тези разделения отместиха
фокуса на вниманието ни от по-важното
и основното - да бъдем хора и да мислим
за бъдещето си. Като хора живеещи в
обществото, ние сме длъжни да бъдем
в негова полза и да защитаваме, както
себе си, така и околните. Маските и дезинфектантът станаха незаменим аксесоар на ежедневието ни. Да, ваксината е
в полза на общество, но съм сигурна, че
всеки един от нас („антиваксър“ или „ваксър“) се е замислял какви са последиците
от ваксинирането. Има ли такива, има ли
то странични ефекти? Една от причините
да се замислим над това е именно и подписването на декларация за информирано
съгласие, каквато не подписваме при слагането на ваксина срещу вариола например...
Всеки здравомислещ човек в ежедневието си се опитва да предпази семейството
си и обществото, но не всеки е готов да
го направи чрез ваксина. Със сигурност
сте се замисляли, дали васкинирането
е ефективно. Дори и след ваксинация,
ние НЕ сме резистентни към тази болест
- продължаваме да пренасяме вируса, да
заразяваме хората около себе си, продъл-

жаваме да се разболяваме. Да, твърди се,
че с ваксина вирусът протича с по-леки
симптоми, но дали е така или не... остава (пореден) въпрос. Дали има шанс да
си ваксиниран и да изкараш болестта
по-тежко или пък да не си ваксиниран и
тя „да мине“ по-леко? Несъмнено тази несигурност води до много въпроси в главите на всички ни...
Пандемията се превърна от затвор в
къщи в ограничаване на човешките права.
Свободен си да избираш дали ще си поставиш ваксина или не, но, ако не си съгласен
с поставянето й, нямаш право на много от
действията, които си правил преди това.
Въпреки че повечето от нас са наясно, че
дори да имаш „зелен сертификат“ (било то
от преболедуване или от ваксина), ти нямаш гаранцията, че още на втория месец
няма отново да се разболееш или да пренасяш болестта безсимптомно.
Ето че стигнахме и до т.н. „зелени сертификати“. Българите сме нация, която обича
да е „анти“, да се бунтува срещу ограниченията или натиска поставен ни отгоре.
Когато нещо ни се наложи, ние сякаш отвътре изпитваме нужда да го разрушим и
да докажем, че то не може да ни управлява
или ограничава.
Зеленото парче хартия (или pdf приложение в телефона) е поредният повод,
който успява да раздели обществото и да

ПОКАНА

В навечерието на Националния празник – 3 март,
НЧ „ Добрич-2017“ и клуб „Арт Магия“ организират
Областен конкурс за рисунка на тема „Трети март
в нашите сърца“. Конкурсът е под патронажа на
Областния управител на област Добрич, г-н Галин
Господинов.

КАНИМ ВСИЧКИ, КОИТО ОБИЧАТ ДА РИСУВАТ,
ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В КОНКУРСА.

Право на участие имат всички жители на областта на
възраст от 3 до 103 години, разделени в пет възрастови
групи:
- от 3 до 6 години;
- I - IV клас;
- V - VIII клас;
- IX - XII клас;
- над 19 години
Техниката и материалите са по избор, а форматът е 50/35
см (четвърт кадастрон ), без паспарту.
Компетентно жури с председател Недко Недков директор на Художествена галерия Добрич, и членове
художниците-педагози Олга Иванова и Биляна Игнатова
ще оценява творбите.
На гърба на рисунките трябва да е изписано: Заглавие
на картината, трите имена на автора, училище (детска
градина), паралелка, населено място и възраст.
Произведенията трябва да бъдат изпратени или лично
предадени в Художествена галерия – Добрич, в срок
до 25 февруари т. г. на адрес:
Художествена галерия
За конкурса „Трети март в нашите сърца“
ул. „България“ 14
ПК 9300 град Добрич.
Наградените картини ще бъдат изложени в
Областна администрация Добрич.
Желаем успех на всички участници!

кара хората да гледат един на друг с
„различни очи“, при споменаването на
гледните ни точки относно ваксината.
Не ни задължават да си издадем
„зелен сертификат“, но ако нямаме такъв ни ограничават човешките права.
Вкарани сме в своеобразен Параграф
22. Свободен си да не направиш това,
което ти е наложено отгоре, но не го
ли направиш не можеш да посещаваш
обществени места, не можеш да посещаваш училище. Ако нямаш тест, при
упражняването на някои дейности не
можеш да посещаваш дори работното
си място. Едно от нещата, които работодателите започнаха да взимат предвид, като предимство при назначаването на нов персонал е именно това
- имат ли кандидатите „зелен сертификат“. Да, можеш да развиваш ресторантъорския си бизнес примерно, но
трябва персонала ти да е със сертификат и клиентите ти също. Останалите
са свободни да не се ваксинират, но с
това отпадат от списъка с работещи и
посещаващи такива места...
Има много теории „за“ и „против“ ваксините. Несъмнено ваксинирането има
колкото положителни, толкова и отрицателни точки в „графите“ в главите на
всички ни, но истината е една - от която и
страна на „барикадата“ в това отношение
да си, животът никога няма да бъде същият, както преди. Човек сам може да избира
каква позиция да заеме и от коя страна да
бъде, живеем в социално общество и сме
отговорни към всички хора. Ние даваме
примера на децата си - чрез възпитанието
и морала си, но и имаме свободната воля да
избираме дали да го направим по един или
друг начин. Дали искаме да бъдем ограничени от „зеления сертификат“ или да преглътнем въпросите в главите си и да посрещаме неизвестните последици, които сами
трябва да поемем?
Да се надяваме, че ваксинирани или не
всички ние ще достигнем до момента, в
който с лека усмивка или пълни очи, ще си
спомняме за тези времена, когато сме били
ограничавани...Когато сме разсъждавали,
кое е по-правилно за нас самите и за нашите деца. Животът ни никога няма да бъде
същият, но това не ни пречи да мечтаем, да
бъде по-добър от това, което е в момента!
Памела Димитрова,
социален работник
в Център за обществена
подкрепа, Шабла

ЗЛАТАРСКО АТЕЛИЕ „ЮВЕЛИР”

ГР. ШАБЛА
(срещу банка ДСК)
ПРЕДЛАГА
изработена на място златна и сребърна
бижутерия - богат асортимент пръстени,
гривни, колиета, обеци, медальони и други.
Цени на новоизработени бижута:
Злато 14 карата - от 85 до 90 лв. за грам
Сребро проба 925- от 4 до 7 лв. за грам
Клиентът получава от 10 до 15 % отстъпка,
която не е включена предварително в цената и е
в зависимост от стойността на покупката.
Камъните по бижутата са подарък за клиента.

Не се заплащат фири и изработки.
В ателието се извършва и обмяна, или изработка на бижута по идея на клиента,
надписване и гравиране върху злато, сребро,
всякакви други метали, и стъкло.
Телефони за контакти:
0887/864-871, 0879/325-572
ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ
ХРАМ ,,СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“
С. ТЮЛЕНОВО

НАБИРА СРЕДСТВА ЗА
довършителни работи
на храма.

Банка ДСК - клон Шабла
Разплащателнa
сметка-02-24564008
IBAN-BG74STSA93000024564008

ПОЕТИЧЕН КЪТ

3

На стр. 1 в броя анонсираме литературния конкурс на тема
„Любов, налей ми чаша вино“, организиран от Народно читалище „Съгласие 1890“ гр. Каварна и Художествена галерия
„Христо Градечлиев“ в Каварна. В това издание на конкурса са
поканени за участие автори от общините Каварна, Балчик и
Шабла. До бр. 7, в рубриката си „Поетичен кът“, „Изгрев“ ще
публикува стихотворения на автори от Литературния клуб
при НЧ „Съгласие 1890“, участвали през годините в мероприятия по повод Трифон Зарезан и Свети Валентин. Творбите публикуваме с любезното съдействие на НЧ „Съгласие 1890“.

ПРОЩАЛЕН ТОСТ
Налей ми чаша вино, ти, любов.
Не си отивай. Моля те, поспри.
В мига, щом чуеш плахия ми зов,
прощален тост в нощта ще проехти.
Ще пия в миговете на разлъка вино,
макар и вече със горчив привкус.
Червеното ще ми изглежда сиво,
животът ми ще бъде някак пуст.
Любов, не си отивай още. Остани.
Долей ми чашата за сетен път.
С наздравица от вино и сълзи любовен кръстопът ще е светът.
Лабиринт от чувства. Ще се лутам
сред гняв и болка, обич и печал.
Изходът към тебе ще затрупам.
Ще бъдеш само спомен натежал…
Сега си още тук.Не тръгвай.
Усещам - за раздяла иде време.
Мъчително стрелките отброяват
кога завинаги ще тръгнеш ти от мене.
Последна чаша ми наливаш, ти, любов.
Поемам я с треперещи ръце.
Последен вик. Въздишка. Благослов.
Отронват се от моето сърце.
Анна ТОМОВА

Уважаема г-жо Тодорова,
Поздравяваме Ви с 55-ата
Ви годишнина!
ЧЕСТИТО!!!
Ние, жителите на село Пролез пожелаваме
на нашия кметски наместник, г-жа Стоянка Тодорова:
Бъдете все така неуморна, жизнена и здрава! Не
преставайте да дарявате обич и доброта с усмивка на
лицето, и радост в сърцето!
Желаем Ви много здраве и дълги години активен и
пълноценен живот, в който споменът за Пролез, и
пролезчани не избледнява…
Благодарим Ви за всичко, което правите за нас
– жителите на селото. Поднасяме Ви букет от
пожелания: за крепко здраве, бодър дух, много радостни и
щастливи мигове, заобиколена от любимите хора!
Нека Бог Ви дари и с приятели добри!
С уважение и признателност, жителите на с. Пролез
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ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ
АКТУАЛИЗИРА ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА

На 19 януари, 2022 г., в Областна администрация Добрич
се проведе заседание на постоянната Областна комисия по
транспорт, председателствано
от заместник областния управител Здравко Здравков с
участието на областния управител Галин Господинов.
Повод за заседанието бе
окончателно приемане на актуализирана областна транспортна схема за осъществяване
на обществен превоз на пътници с автобуси с възложител
на маршрутните разписания
– общините на територията на
област Добрич. В заседанието
участие взеха представители на общините, на Областен
отдел „Автомобилна администрация“ и Конфедерацията
на автомобилните превозвачи
в България. Здравко Здравков
благодари за работата, която
съвместно общини, превозвачи и експерти са извършили,
за да се стигне до обобщено
предложение на актуализирана Областна транспортна

схема за обществен превоз
на пътници с автобуси. Той
отбеляза, че са разгледани и
отразени всички предложения на общините, които са
обсъждани в заседания на работните групи по общини. От
своя страна – инж. Валентин
Василев, представител на Конфедерацията на автобусни
превозвачи в България също
благодари за ползотворната
работа, като подчерта, че цялостното осъвременяване на
Областната транспортна схема
не е извършвано 22 години насам и допълни, че изготвената
актуализация на Областната
транспортна схема гарантира интереса на гражданите и
бизнеса на област Добрич – да
имат транспортна връзка с общинските центрове и областния център, както и отразява
желанието на възложителите
– общините, и възможностите
на превозвачите – изпълнители на маршрутните разписания, което гарантира качествена услуга.

Секретарят на Областна
транспортна комисия гл. експерт инж. Веселин Димитров
представи окончателния вариант, който единодушно бе
приет. Съгласно гласуваното
предложение за утвърждаване
от областния управител Комисията предлага актуализирани
маршрутни разписания от Областната транспортна схема,
както следва по направления,
вкл. линиите:
Добрич – Шабла – Добрич;
Шабла – Добрич – Шабла;
Каварна – Шабла; Каварна –
Шабла – Дуранкулак – Шабла
– Каварна; Каварна – Добрич
– Каварна и Балчик – Добрич
– Балчик.
Единодушно бяха приети
и предложенията, за които
областният управител Галин
Господинов трябва да издаде
заповед за отпадане по целесъобразност на автобусни линии, между които:
Добрич – Шабла – Добрич (с
начален час на тръгване 17:00);
Добрич – Каварна – Добрич

(с начални часове на тръгване
8:30, 9:30, 13:30 и 14:30); Балчик – Добрич – Балчик (с начални часове на тръгване 7:00,
8:30, 9:20, 12:20, 14:00, 14:50 и
17:20 през кв. „Левски“; Каварна – Шабла – Каварна; Каварна – Добрич – Каварна (с
начални часове на тръгване
7:00 и 13:30) и Шабла – Добрич – Шабла ( с начални часове
на тръгване 6:50, 8:00 и 16:00
с връщане от град Добрич в
18:00).
Бел. ред. – Промените в
разписанието по автобусните линии ще засягат основно
часовете на тръгване и пристигане на автобусите. „Изгрев“ продължава да публикува актуалното разписание
от и до селищата в община
Шабла. Когато новата областна транспортна схема
влезе в сила, промените ще
бъдат своевременно отразени на страниците на вестника.
Изгрев

АКТУАЛНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ
ЛИНИИ ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ, ДО И
ПРЕМИНАВАЩИ ПРЕЗ АВТОГАРА ШАБЛА

Автогара Шабла - Автогара Добрич - 8:00 ч.; 16:00
ч. - ежедневно (межд. спирки – Горун; П. Чунчево; Х.
Димитър, Каварна, Балчик)
Автогара Добрич - Автогара Шабла - 13:00 ч.; 18:00
ч. - ежедневно (межд. спирки - Балчик; Каварна; Х.
Димитър; П. Чунчево; Горун)
Автогара Шабла - Автогара Варна - 9:00 ч.; 12:20 ч.;
16:15 ч.; 17:00 ч. - ежедневно; 13:54 ч. - само събота и
неделя (межд. спирки – Горун; П. Чунчево; Х. Димитър,
Каварна, Балчик)
Автогара Варна - Автогара Шабла – 8:15 ч. - само събота и
неделя; 8:50 ч. - понеделник - неделя; 12:30 ч. - ежедневно;
15:00 ч. - ежедневно; 18:40 ч. - ежедневно (межд. спирки Балчик; Каварна; Х. Димитър; П. Чунчево; Горун)
Автогара Шабла - Граничар – 10:16 (само събота и
неделя) (межд. спирки - Езерец; Крапец; Дуранкулак)
Граничар – Автогара Варна - 13:00 ч. (само събота и
неделя) (межд. спирки - Дуранкулак; Крапец; Езерец;
Шабла; Каварна; Балчик)
Автогара Шабла - Граничар - 6:50 ч.(само в работни
дни) (межд. спирки - Ваклино; Смин; Черноморци; З.
Стояново)
Граничар – Автогара Шабла - 7:20 ч.(само в работни
дни) (межд. спирки - Дуранкулак; Ваклино; разклона на
с. Крапец)
Автогара Шабла – Граничар - 17:00 ч.(само в работни
дни) (межд. спирки - Езерец; Крапец; Ваклино; Смин;
Черноморци; З. Стояново)
Граничар–Автогара Шабла- 17:30 ч.(само в работни дни)
(межд. спирки - Дуранкулак; Ваклино; Крапец; Езерец)

Билети се закупуват от шофьорите на автобусите.

КОНФЕРЕНЦИИ В КАВАРНА И БАЛЧИК В ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ПРОЕКТ НА „МОРСКИ КЛУБ ПОРТУС КАРИА“

На 22-ри януари 2022 г.
бяха проведени две конференции в изпълнение на
проект „Популяризиране на
наследството на Черно море”
на Сдружение „Морски клуб
Портус Кариа“ и сключен
договор
МДР-ИП-01-56/
23.04.2021г.
по
процедура за подбор на проекти:

на Народно читалище Паисий Хилендарски – 1870 на
пл. „21-ви Септември“ №7.
Целта на конференциите
беше да се запознае местната общественост и всички
заинтересовани лица с целите на проекта, начина на
изпълнение, заложените в
него дейности и обучения.

Освен книжно издание,
каталогът разполага и с дигитален вариант, който може
да разгледате на следния интернет адрес: https://online.
fliphtml5.com/opxbw/nfzp или
да сканирате специално създадения QR код.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се

носи от Сдружение Морски
клуб Портус Кариа и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския
съюз и Управляващия орган.
УС на СНЦ „Морски клуб
Портус Кариа“

ВРЕМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ

ПО ЛИНИЯТА ШАБЛА-СОФИЯ
ШАБЛА-СОФИЯ:
Тръгване – 9:00 часа; Пристигане в София – 18:00 часа.
СОФИЯ-ШАБЛА:
Тръгване – 10:30 часа; Пристигане в Шабла – 19:05 часа.
Работно време на офиса на „Юнион Ивкони“ и „Етап Груп“
(в сградата на хостел „Шабла“), откъдето тръгват и
където пристигат автобусите: 8:30 ч. – 13:00 ч., ежедневно.

Телефон за контакт: 0879/ 356-055

В ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР
„СЕМИРАМИДА“, С. ЕЗЕРЕЦ
МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ:

Конференцията в Каварна.
BG14MFOP001-4.025 МИРГ
ШКБ-2.2.1 „Възстановяване
и подобряване на природното наследство, културата
и спорта на рибарската територия“ от Стратегията за
ВОМР на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, осъществяван
с финансовата подкрепа на
Европейски фонд за морско
дело и рибарство чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 година.
Първото събитие бе проведено в гр. Каварна от 10:00
ч. в сградата на кино „Петър
Слабаков“ на ул. „25-ти Септември“ №5, а второто - в гр.
Балчик от 12:00 ч. в сградата

…и тази в Балчик.
За участници в събитията
беше организиран кетъринг,
на всички бяха раздадени
рекламните материали и фланелки.
Беше представен и раздаден иновативно изготвеният
каталог под названието „Символи на историческото, природното и морско културно
наследство на територията на
МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“, чиято цел е да повиши
информираността на обществеността, туроператорите и
туристите, относно възможностите за културно – исторически туризъм в Североизточния черноморски район.

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

овощни дръвчета, плодни храсти, лози;
есенни луковици;
декоративни дървета и храсти;
многогодишни градински цветя;
торопочвена смес, саксии;
семена за зеленчуци.

Работим целогодишно –
понеделник-събота, от 9:00 до 17:30 ч.
Телефон за контакт:
0887/53-27-19, Атанаска Букорова
www.semiramida-garden.com

Каталогът „Символи на историческото, природното и морско
културно наследство на територията на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик.“
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