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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 из-
работка 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  

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 ЗКУСТВЕНО 
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”.

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

ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” ШАБЛА 
уведомява, че  

ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА  
ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И 

ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ,  
както и данък върху превозните средства за 2022 

година.    
Плащането на тези задължения се извършва на 

две равни вноски в следните срокове:  
до 30 юни  и до 31 октомври на годината, за 

която са дължими. 
Ако платите цялата сума до 30 април,  

ползвате отстъпка от 5% .
Плащането става на каса в общината,  

стая 109, вкл. и с POS, във всички офиси на 
Български пощи, в касите на Easypay,  

както и по банков път.

СЪОБЩЕНИЕ
Към 31 януари 2022 г., общи-

ят брой на диагностицираните 
лица с COVID-19 на терито-
рията на община Шабла е 19 
(деветнадесет). Трима от тях се 
намират в болнично заведение, 
а останалите са на домашно ле-
чение. Под карантина са поста-
вени 8 (осем) лица.

Настоящата информация 
се предоставя от разработе-
ната система COV.ID, която 
представлява национален 
централизиран регистър на 
случаите с COVID-19 в Бълга-
рия. Интегрираната платфор-
ма дигитализира събирането 
на лични и медицински дан-

ни от институции, работещи 
със случаи на COVID-19, като 
регионални здравни инспек-
ции, гранична полиция, МВР, 
общопрактикуващи лекари, 
болници, лаборатории и об-
щини. Платформата обработ-
ва данните по структуриран 
и сигурен начин, като дава на 
специализираните държавни 
институции информация в 
реално време.

Актуална информация от-
носно ситуацията с COVID-19 
можете да намерите в официал-
ния уебсайт на община Шабла, 
в секция „Коронавирус“, под-
раздел „Важна информация“.

ДЕТСКИ ОТДЕЛ ПРИ НЧ „ЗОРА 1894Г.“ ГР. ШАБЛА
ОРГАНИЗИРА

 конкурс на тема „Бели и Червени“. 

1) В конкурса могат да участват деца на възраст от 6 до 
15 години.

 2) Всяко изделие трябва да има етикет, който да съдържа 
информация за участника: име и фамилия; възраст; 
телефон за връзка. 

3) Тричленно жури ще отличи най-добрите творби в три 
категории: 

* За автентичност;
* Оригиналност;
* Техника на изработка.

 Всички участници ще получат грамоти. 
4) Конкурсът стартира на 01.02.2022г. Мястото където 

могат да се предават готовите творби е Детски отдел 
при НЧ „Зора 1894г.“ до 17:00 часа на 25.02. 2022 г. 

За допълнителна информация: 05743 40 28

НАГРАДИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДУРАНКУЛАК
В условията на пандемия, 

независимо дали се обучават 
присъствено или от разстояние 
в електронна среда, учениците 
от ОУ „Свети Климент Охрид-
ски”, село Дуранкулак продъл-
жават традицията си за участие 
в конкурси за рисунка. 

Най-активно е участието им 
във включените в Националния 
календар за изяви по интереси 
на децата и учениците,  утвър-
ден със заповед на министъра 
на образованието и науката. 
До настоящия момент това са 
конкурсите „Аз обичам Черно 
море”, град Несебър, „Морето 
не е за една ваканция”, град Бур-
гас , „Златна есен – плодовете на 
есента”, град Севлиево, „Трифон 
Зарезан”, град Сунгурларе.

Участвали са и в други, из-
вън календара на МОН, кон-
курси. Най-привлекателен за 
тях се оказва Международни-
ят конкурс и изложба за дет-
ско изкуство (The International 
Children’s Art Exhibition- ICAE). 
Той е основан през 1970 г. в 
Осака, Япония и е спонсори-

ран от Pentel. Конкурсът  ICAE 
дава възможност на децата на 
възраст от 3 до 15 години да по-
кажат своето творчество чрез 
рисунки и колажи. Pentel вярва, 
че изкуството обхваща всички 
области на развитието и на-
сърчава креативността у деца-
та. Интересното е, че всички 
участници получават подарък 
- маслени пастели или цветни 
моливи „PENTEL“. През месец 

май ще бъде известна класаци-
ята на японското жури и тогава 
ще са ясни имената на побе-
дителите. На първия етап 14 
участника от дуранкулашкото 
училище получиха своите мо-
ливи или пастели на 26.01.2022 
г. Освен подаръците от Pentel,  
директорът на училището 
Маргарита Тодорова връчи и 
грамотите за участие и отлич-
но представяне в конкурсите 

„Аз обичам Черно море”, град 
Несебър  и „Библиотеката през 
моите очи”, град Силистра на 
учениците: Марио Канев, Ели-
за Пеева, Севдалина Маринова 
от III клас и Василка Маринова,  
Айтен Юсеинова, Катерина Ти-
хомирова от II клас.

Нека учениците да не спират 
да творят в името на доброто и 
красотата!

„Изгрев“

Отличените ученици от ОУ „Св.Кл.Охридски“.

ПОКАНА

Депутатът от Коалиция „БСП за България“ 
от 8-ми МИР Добрич – г-жа Мая Димитрова 

ОБЯВЯВА ПРИЕМЕН ДЕН  
В ОБЩИНА ШАБЛА.

Всеки 3-ти понеделник от месеца от 14.30 ч. в сградата на 

общинска администрация гр.Шабла.

Записване на тел. 0888 630 045 и 0896 639 146
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ПРОДАВАМ
 лозе в с.Горичане и 7 декара дворно място в селото.

Телефон за връзка: 0882 59 20 60

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

ЧАСТНО ЛИЦЕ 
купува къща или 

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

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

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
работно време: от понеделник до петък

08:30 – 18:00 часа.
събота – 09:00 – 14:00 часа.

Салонът се намира на Градския пазар в Шабла 
(срещу аптека „Вита-КА).
Моля, заповядайте!

КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ВЪЗПОМЕНАНИЕ 

На 30 януари 2022 година 
се навършиха 

40 дни 
от смъртта на 

ТРИФОН АНГЕЛОВ ТРИФОНОВ
починал на 53 години

Дните минават неусетно, 
а споменът за теб е все така мил и скъп.

Времето лети, но сълзите и мъката, 
че теб те няма, не стихват. 

Не се забравя човек, 
раздавал само добрини, топлина и обич. 

Липсваш ни толкова много!
Завинаги в сърцата ни!

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 3 февруари 2022 година 

ще се навършат 
3 месеца

без

РУСИ АТАНАСОВ  
ХАДЖИИВАНОВ
починал на 94 години

Нека всички, които го познаваха 
да си спомнят за него.

Дълбок поклон пред паметта на 
този много добър и светъл човек.

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 6 февруари 2022 година ще се навър-

шат
3 години от смъртта  

на  

ЗДРАВКО ИВАНОВ  
ЙОРДАНОВ

За един живот - живян достойно,
за едно сърце - човешко и огромно

за любим човек - скъп и мил
ужасно много ни боли и

Забрава няма!

От семейството

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

ПРОДАВАМ ОРАНЖЕРИЯ  
50 КВ. М.

И ВИНО
Телефон за връзка: 0882/821-319

В ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР 
„СЕМИРАМИДА“, С. ЕЗЕРЕЦ

МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ:
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

РИБОЛОВНИЯТ БИЛЕТ ЩЕ СЕ ЗАЯВЯВА ОНЛАЙН
ИАРА стартира нова система за любителски риболов

Изпълнителната агенция 
по рибарство и аквакултури 
(ИАРА) съобщава, че е из-
пълнен проект „Разширяване 
на програмния обхват и над-
граждане на Информацион-
но-статистическата система на 
ИАРА, съгласно национални и 
европейски изисквания, как-
то и въвеждане на електронни 
административни услуги“ по 
Програма морско дело и рибар-
ство (2014 – 2020).

Проектът осигурява раз-
ширяване функционалността 

на сега действащата информа-
ционно-статистическа система.

Администрирането на сис-
темата ще става чрез богат и 
лесен за използване интерфейс 
и основни функционалности, 
които включват уеб портал, 
мобилни приложения и външ-
ни системи, комуникиращи със 
системата.

От 01.02.2022 г. предстои да 
бъде спряна административна-
та услуга от досега действащата 
система на ИАРА. Тя ще има 
чисто информативен характер.

РЕКОРДНО МАЛКО ЧЕРВЕНОГУШИ ГЪСКИ КРАЙ 
ШАБЛА ОТЧЕТЕ ПРЕБРОЯВАНЕТО ТАЗИ ГОДИНА
Това става ясно от обявените резултати от проведеното от 13-и до 16-и 
януари 46-о преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България

Рекордно малък е броят на 
червеногушите гъски, регистри-
рани при 46-тото Среднозимно 
преброяване на водолюбивите 
птици у нас. От атрактивния и 
световно застрашен вид, който 
зимува обичайно в района на 
Дуранкулашкото и Шабленско-
то езеро, тази година са засе-
чени едва 32 птици. За сравне-
ние, през миналата година те са 
били 48, година по-рано – 322. 
Ненадминат остава резултатът 
през 2013 г., когато   бяха уста-
новени рекордните за България 
над 54 000 червеногуши гъски, 
припомнят от Българското дру-
жество за защита на птиците /
БДЗП/.

В рамките на 4 дни, 42 еки-
па от експерти и доброволци на 
Българско дружество за защита 
на птиците (БДЗП), Изпълни-
телната агенция по околна среда 
(ИАОС), Зелени Балкани, Реги-
оналните инспекции по околна 
среда и водите (РИОСВ), Българ-
ска академия на науките, ловни 
сдружения и представители на 
други неправителствени органи-
зации, успяха да обходят и събе-

рат данни за зимуващите птици в 
над 200 влажни зони у нас.

Традиционно основната 
концентрация на птици бе ре-
гистрирана по Черноморското 
крайбрежие, както и в някои го-
леми вътрешни язовири. Беше 
установена по-висока числе-
ност на зимуващите водолюби-
ви видове птици, в сравнение с 
миналогодишното преброяване 
– 90 вида с обща численост от 
206 688 индивида.

Екипите успяха да наблю-
дават и преброят 5851 големи 
белочели и 32 от световно за-

страшените червеногуши гъски, 
като за сравнение през мина-
лата година техният брой е бил 
съответво 2017 големи белочели 
и 48 червеногуши гъски, а през 
2020 г. – 3300 големи белочели и 
322 червеногуши гъски.  Ненад-
минат остава резултатът през 
2013 г., когато  бяха установени 
рекордните за България над 54 
000 червеногуши гъски.

Трите най-многочислени 
наблюдавани вида водолюбиви 
птици са: зеленоглавата пати-
ца (43 165 инд.), обикновената 
лиска (28 514 инд.) и световно 

застрашената кафявоглава по-
тапница (26 206 инд.).

Сред интересните наблюде-
ния са голяма черногърба чайка 
в района на Северното Черно-
морие, 849 къдроглави пелика-
ни, 17550 малки корморана и 84 
големи черноглави чайки в ра-
йона на Бургаските езера, един 
розов пеликан в язовир Розов 
Кладенец, 9 белооки потапнци 
на язовир Овчарица и 173 чер-
вени ангъча по река Дунав при 
село Попина.

Преброяването на зиму-
ващите водолюбиви птици се 
провежда в световен мащаб от 
1967 г. и е едно от най-масовите 
събития в областта на природо-
защитата, в което се включват 
над 15 000 души. То се осъщест-
вява едновременно и синхрони-
зирано в цяла Европа и Северна 
Африка с цел максимално точ-
но преброяване на водолюби-
вите птици. Според последните 
данни популациите на някои от 
световно застрашените видове 
като малката белочела гъска и 
кафявоглавата потапница про-
дължават да намаляват, поста-
вяйки тези видове под реален 
риск от изчезване.

Про нюз Добрич
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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 информа-
ция: 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.

ПОЕТИЧЕН КЪТ 
На стр. 1 в броя анонсираме литературния конкурс на тема  

„Любов, налей ми чаша вино“, организиран от Народно читали-
ще „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 стихотво-
рения 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“. 

НАЛЕЙ МИ ВИНО
Налей ми вино, обич моя, 
налей ми вино с цвят червен. 
Завинаги ще бъда твоя, 
когато вечер се прибираш уморен .

Налей да пием за живота, 
за нашата неписана любов, 
сърцето чака своята охота 
в живота бурен и суров! 

Налей, защото няма време, 
летят си бързо дните ни, 
затрупани от тежко бреме 
погубват се мечтите ни... 

Че виното ни дава сила, 
че то е еликсир голям. 
Че то е нашата закрила  -
от стреса ежедневно преживян. 

Налей, празнуват днес тотално 
два празника най- важни на света. 
Празнуват днес най-официално 
Виното и Любовта!!!

Мая ЧАЛЪКОВА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ
Покана за участие в конкурс за финансиране на проекти

Цел
Настоящият конкурс е продължение на 

усилията на Фондация „Америка за Бъл-
гария“ за развитието на Северозападна 
България и поречието на река Дунав като 
привлекателни туристически дестинации 
с активни и жизнени местни общности. 
Търсим проекти в областта на селския ту-
ризъм в Северна България, предлагащи 
запомнящи се, атрактивни преживявания 
с потенциал за привличане на туристи 
към тази част от страната, които да дават 
поминък на местните хора и да им оси-
гуряват възможности за икономическа 
независимост и добър стандарт на живот.

Програма „Следващите 10“ на Фон-
дация „Америка за България“

През 2020 година Фондация „Амери-
ка за България“ стартира програмата си 
„Следващите 10 – в подкрепа на значими 
идеи през следващите десет години“ с че-
тири конкурса за финансиране на проекти 
на обща стойност 2 милиона лева. Целта 
на програмата е да бъдат подкрепяни 

проектни предложения, които да подпо-
могнат укрепването на частния сектор и 
демократичните институции в страната.

До момента в приоритетната област 
„Културно-исторически и природен тури-
зъм“ са подкрепени 31 проекта за разви-
тието на туристически продукти и услуги 
в Северозападна България и по поречи-
ето на река Дунав. Настоящата покана 
за проектни предложения допълва уси-
лията ни в тази посока с разширяване 
на обхвата и включване на цяла Северна 
България.

Конкурсът е отворен за отделни кан-
дидати или обединения от партньорски 
организации с интерес да предложат пре-
живявания, услуги и продукти за селски 
туризъм в Северна България, които да 
привличат голям брой туристи в региона 
и да допринасят за развитието на местна-
та икономика.

Партньори
Италия разкрива потенциала на сел-

ския туризъм пред света. В настоящия 

конкурс имаме удоволствието да си парт-
нираме с Италианското посолство в Бъл-
гария и Италианската търговска агенция. 
Вярваме, че богатият италиански опит в 
тази сфера ще допринесе изключително 
много за програмата.

Ще разчитаме на професионализма и 
на други важни наши партньори – Фон-
дация „Локалфууд.бг“ (Пендара), която 
помага на микропроизводители на храни 
да започнат и развият собствен бизнес, 
сдружение „Деветашко плато“ – българ-
ска неправителствена организация, която 
работи от 2008 година за оживяването, 
развитието и популяризирането на Деве-
ташкото плато, както и Травентурия – во-
дещ туроператор, развиващ в България 
туризъм с отговорно отношение към при-
родата и местните общности.

С помощта на нашите партньори ще 
изберем най-добрите, обещаващи и от-
личаващи се проекти.

Краен срок: 15 февруари 2022
Агро Добрич

П О К А Н А
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!

ТРИ ГОДИНИ МЕТАЛНО СЪРЦЕ ЗА КАПАЧКИ В ШАБЛА
През февруари 2019 година 

община Шабла постави пред 
сградата на Поликлиниката в 
града метално сърце за събира-
не на капачки с благотворителна 
цел. Сърцето е дарение от Але-
ксина и Александър Иванови 
собственици на фирма „Алек-
сандър пласт“ – гр. Каварна.  

Волята на дарителите бе 
предоставеното дарение да се 
използва за събиране на капач-
ки в помощ на децата на Бълга-
рия в подкрепа на кампанията 
„Аз Вярвам и Помагам“.

Желаещите могат да съби-
рат всякакви пластмасови ка-
пачки – от вода, безалкохолни, 
козметика, паста за зъби, пе-

рилни и почистващи препара-
ти дори и пластмасовата част 
от шоколадовите яйца.

Събраните капачки се пре-
дават периодично, в обособе-
ните за целта пунктове за ре-
циклиране,  от доброволците 
на Скаутски клуб „Ястребите“ 
в община Шабла. 

За тригодишната благотво-
рителната дейност потърсихме 
за разговор Доротея Атанасова 
– лидер на местния Скаутски 
клуб „Ястребите“.

„За тези три години сме да-
рили повече от 5 пъти  за кам-
панията „Аз вярвам и пома-
гам“ във Варна. Последния път 
- тази есен дарихме за „Капачки 

за Благотворителност“ – ини-
циатива на МБАЛ Добрич. Със 
сигурност мога да кажа, че сме 
дарили повече от 1.5 т . Всички-
те ни акции за предаване на ка-
пачките са с деца от Скаутския 

клуб и превоз осигурен от об-
щината. Ние също сме правили 
кампании за събиране на ка-
пачки по плажа със скаутите.” 
– каза за „Изгрев“ Атанасова.

ИзгревДоброволците от Дуранкулак.

Пред катедралния храм във Варна, където е пункта за събиране 
на капачки.
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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

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.

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

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

„ОВЧАРОВИ АГРО“ ЕООД 
е официален вносител  

на иглолистни пелети от Украйна.
Разполагаме с количества.  

Разнос в рамките на града и общината.

За връзка: 0883/337-972, 0888/607-416

4,9% Е БЕЗРАБОТИЦАТА В 
ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2021 Г.

Равнището на безработица в 
Добричка област средно за 2021 
година е 4,9%, с 2,1 процентни 
пункта по-ниско спрямо пре-
дходната година (7% за 2020 
г.). Средногодишният брой на 
регистрираните безработни 
в бюрата по труда от областта 
през 2021 година е  3992  при 
5583 за 2020 година, с 1591 
по-малко, съобщават от дирек-
ция „Бюро по труда“ в Добрич.

За една година, спрямо де-
кември 2020 г., броят на реги-
стрираните безработни е на-
малял с 1987 лица. Спадът при 
лицата с регистрация в бюрата 
по труда над 12 месеца –  про-
дължително безработните са с 
486 лица по-малко спрямо края 
на предходната година, а отно-
сителният им дял нараства с 1,2 
процентни пункта. Броят на 
безработните младежи е нама-
лял с 240 лица и в края на 2021 
г. те са 312. Тази група съста-
влява 9,1% от всички безработ-

ни лица, регистрирани в бюра-
та по труда от Добричка област.

В резултат на интензивната 
работа на екипите на бюрата 
по труда от област Добрич 1270 
неактивни лица, т.е. които не са 
били нито заети, нито учащи, и 
не са търсили работа, са при-
влечени за ползване услуги на 
Агенция по заетостта. Лицата 
са активирани чрез организи-
ране на трудови борси, инфор-
мационни събития, срещи със 
завършващите образование, 
както и чрез работата на мла-
дежки, ромски, трудови меди-
атори и др.

Освен към безработните, 
дейността на бюрата по тру-
да е насочена също към заети, 
учащи и пенсионери, като от 
началото на годината 207 са 
лицата от тези групи, потърси-
ли посредническите услуги по 
заетостта. Близо 66% от тях са 
постъпили на работа.

Добрич онлайн

БОРСАТА ЗА СЕМЕНА В ДОБРИЧ 
СЕ ОТКРИВА НА 2 ФЕВРУАРИ

20 фирми са заявили участие 
в 28-ото издание на специали-
зираното изложение Борса за 
семена и посадъчен материал.

Форумът започва на 2 фев-
руари – сряда, и ще продължи 
до 5 февруари.

Изложението ще се проведе 
в Спортен комплекс „Простор“, 
като щандовете ще бъдат раз-
положени във фоайето на зала 
„Добротица“ и в околните от-
крити пространства.

Земеделските производи-
тели ще имат възможност да 
направят своя избор и да си 
осигурят най-добрите проду-
кти за сеитбена кампания 2022 

година –   семена за пролетни 
и зеленчукови култури, цветя, 
посадъчен материал, торове, 
биологични средства за расти-
телна защита, овощен и лозов 
био материал.

Във връзка с усложнената 
епидемиологична обстановка, 
няма да има официално откри-
ване на Борсата.

Изложението по традиция 
открива календара на селско-
стопанските прояви в Бълга-
рия. То се проведе за последно 
през 2020 година, през минала-
та година бе отложено заради 
Ковид-пандемията.

Про нюз Добрич

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Ограничения се налагат заради високия процент заболели и се отнасят до лицата под 18-годишна възраст

Със заповед на директора 
на Регионална здравна инспек-

ция д-р Светла Ангелова, коя-
то е публикувана на интернет 
страницата на инспекцията, 
за периода от 28.01.2022 г. до 
06.02.2022 г. на територията на 
област Добрич се въвеждат ня-
кои ограничения за лица под 
18-годишна възраст. Мярката е 
продиктувана от високия ръст 
заболели. В тази връзка Облас-
тен координационен щаб към 
Областен съвет по здравеопаз-
ване проведе неприсъствено 
заседание, на което се взе ре-
шение да бъдат временно въве-
дени някои ограничения за ли-
цата ненавършили 18 години. 

На заседанието в доклада си 
д-р Ангелова, която е и секре-
тар на ОКЩ, посочи, че към 
27.01.2022 год. 14-дневната за-
боляемост на 100000 жители в 
област Добрич е 987,68%000, с 
трайна тенденция да нараства. 
„Потвърдени случаи за област 
Добрич за последните 14 дни 
са 1682, от тях лицата под 18 
години заемат 23%. Има дни, 
в които относителният дял на 
положителните непълнолет-

ни лица достига до 35%. Въз-
растовото разпределение на 

положителните лица под 18 
год. за 14-дневния период (14-
26.01.2022год.) е 11% - деца от 
0 до 6 год.; 14% - деца от 7 до 
10 год.; 75% - деца от 11 до 18 
год.“ – докладва д-р Ангелова 
и допълни: - „Регистрираният 
седмичен ръст на новооткри-
тите заразени със SARS-CoV-2 
лица е средно над 70% в по-
следните 8 календарни дни, 
като в някои от дните (23.01, 
24.01,25.01.2022г.) е над 100%“.

Тя информира още, че за 
периода от 13.01.2022 год. до 
27.01.2022 год. Под карантина 
като контактни са поставени 
общо 3922 лица, като разпреде-
лението им по възрасти е както 
следва:

От 0 год. до 6 год. възраст – 
322 лица – 8%

От 7 до 10 год. възраст – 450 
лица – 12%

От 11 до 18 год. възраст – 
1662 лица – 42%

над 19 год. възраст  - 1488 
лица (38%), от които 170 лица в 
пенсионна възраст.

14-дневната заболяемост на 

100000 жители по общини е 
както следва: 

посочи още секретарят на 
ОКЩ и отчете, че се наблюда-
ва трайна тенденция на бързо 
и значително увеличение на 
стойностите.

Съгласно Национален опе-
ративен план за справяне с 
пандемията от COVID-19, 
приет с Решение №9 от 
13.01.2022год на Министерски 
съвет, област Добрич е част 
от Регион 3. От 26.01.2022год. 
регион 3 влезе в етап 2 от На-
ционален оперативен план 
за справяне с пандемията от 
COVID-19. В изпълнение на 
Националния план за периода 
от 28.01.2022 г. до 06.02.22 г. 
се забранява посещение на 
непълнолетни лица в търгов-
ски центрове тип МОЛ, кина, 
клубове, заведения за хранене 
и развлечения без законен на-
стойник; забранява се посеще-
нието на непълнолетни лица 
в заведения за хранене и раз-
влечения след 22.00 часа; пре-
установява се провеждането в 
присъствена среда на всички 
групови занимания, дейности 

по интереси, екскурзии, спорт-
ни празници и други, както и 

масови мероприятия, органи-
зирани от юридически и фи-
зически лица, включително 
училища, за всички възрасто-
ви групи; преустановяват се 
присъствените групови заня-
тия с деца в езиковите центро-
ве, обучителни школи и други. 
Допуска се провеждането на 
национални и областни кръго-
ве на олимпиади и състезания 
от календара на Министерство 
на образованието и науката. 

В заповедта на директо-
ра на РЗИ Добрич, която ще 
бъде публикувана на интернет 
страницата на Инспекцията и 
изпратена до всички членове 
на ОКЩ, се посочва точния ча-
сови диапазон, в който разпи-
саните в документа мерки ще 
действат. 

Със Заповед № РД-01-37 от 
27.01.2022 г. директорът на Ре-
гионална здравна инспекция 
увеличава броя на леглата за 
пациенти с коронавирус в ДПБ 
„Карвуна“. 

Областна администрация 
- Добрич

към 20.01.2022 год. към 26.01.2022 год. Към 27.01.2022 год.

Община Каварна 530,00%000 740,60%000 835,00%000

Община Шабла 807,00%000 922,30%000 968,40%000

Община Добрич 685,70%000 1082,40%000 1299,80%000

Община Балчик 820,50%000 1355,40%000 1443,70%000

Община Г.Тошево 302,60%000 541,50%000 565,40%000

Община Добричка 208,70%000 456,30%000 519,40%000

Община Тервел 384,20%000 649,20%000 675.70%000

Община Крушари 133,60%000 160,30%000 187,00%000

ГОРЕЩА ТЕЛЕФОННА 
ЛИНИЯ ЗА ПЕНСИОННИ 
КОНСУЛТАЦИИ

Националният осигури-
телен институт разкри от 31 
януари  временна гореща те-
лефонна линия за пенсионни 
консултации. 

На телефонен номер  02 
926 11 11 и мобилен  0882 187 
111  ще се предоставя инфор-
мация за актуалните промени 
в пенсионното законодател-
ство, правото на пенсия и въз-
можностите за пенсиониране. 
Допълнителната телефон-
на линия НОИ открива, за 
да отговори на многото въ-
проси след преизчислява-
нето на пенсиите от 25 де-
кември миналата година с 
по-високия коефициент за 

стаж. Справки с лични дан-
ни няма да се извършват. 
На въпросите ще отговарят екс-
перти по пенсионни въпроси. 
Така се надгражда услуга-
та, която се предоставя от 
контактния център на ин-
ституцията на Единния те-
лефонен номер  0700 14  802. 
Обаждането на новите вре-
менни телефонни номера е по 
тарифи, съгласно индивиду-
алния план на лицето за раз-
говор в съответната мрежа, 
а обаждането в контактния 
център от фиксирана мрежа е 
на цената на един градски раз-
говор за цялата страна.

Радио „Добруджа“
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