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МИСЪЛ НА БРОЯ

СЪОБЩЕНИЕ

„Морякът е художник, чието вдъхновение е вятърът.“

Уеб Чийлс

МОРСКА РЕГАТА КРАЙ ШАБЛА ПРЕЗ ЮНИ

От „Морски клуб Шабла“ обявиха плановете си за сезона на среща в новия център
На 13 март 2022 г. се проведе първата за тази година
среща на членове и приятели
на СНЦ „Морски клуб Шабла“. Новата сграда на Общинския център за водни спортове
приюти повече от 30 съмишленици, които въпреки студения
ден дойдоха на събитието. Освен дългогодишни дейци и ветерани на ветроходния спорт в
Шабла на срещата присъстваха
деца и родители, желаещи да се
запознаят с дейността на клуба
и същността на състезателното
ветроходство.
Председателят на СНЦ
„Морски клуб Шабла“, Валентин Иванов представи пред

със случаи на COVID-19, като
регионални здравни инспекции, гранична полиция, МВР,
общопрактикуващи лекари,
болници, лаборатории и общини. Платформата обработва данните по структуриран
и сигурен начин, като дава на
специализираните държавни
институции информация в
реално време.
Актуална информация относно ситуацията с COVID-19
можете да намерите в официалния уебсайт на община Шабла,
в секция „Коронавирус“, подраздел „Важна информация“.

ПОКАНА

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

обявява

приемен ден в община Шабла на

Швертбот клас „Laser Pico“

ОБЩИНСКАТА
ОРГАНИЗАЦИЯ
НА БЧК В ШАБЛА
Организира
събиране
на дарения за нуждаещи се
бежанци от Украйна, както
следва:
• пакетирани
храни,
годни за непосредствена
консумация, със срок
на годност не по-малко
от 1 месец. Консерви
или вакуумирани. (не се
приемат варива, брашно и
тестени изделия)

Към 14 март 2022 г., общият брой на диагностицираните
лица с COVID-19 на територията на община Шабла е 8 (осем).
Всички са на домашно лечение.
Под карантина са поставени 11
(единадесет) лица.
Настоящата информация
се предоставя от разработената система COV.ID, която
представлява
национален
централизиран регистър на
случаите с COVID-19 в България. Интегрираната платформа дигитализира събирането
на лични и медицински данни от институции, работещи

• бутилирана
минерална
вода
• дрехи, постелно бельо
и
одеяла
(нови,
с
оригинален етикет на
производителя)
Даренията ще се приемат
всеки работен ден, от 11.00 до
12.00 и от 14.00 до 15.00 ч. на
входа на Ритуалната зала в
сградата на Общинска администрация Шабла.

събралата се аудитория плановете за занимания и тренировки за сезон 2022, предвидените
участия в регати от календара
на Българската федерация по
ветроходство, както и кратка
презентация на ветроходните
яхти, с които ще се провеждат
те. Присъстващите на срещата
разбраха, че поради липсата
на пристанищни съоръжения
и невъзможността по-големи
и дълбокогазещи плавателни
съдове да домуват в акваторията на община Шабла, тренировките на килови яхти ще се
организират и провеждат във
Варна. Там на разположение ще
бъдат две оборудвани състезателни яхти, на борда на които
членовете на клуба ще развиват и усъвършенстват своите
умения, както и ще използват
състезателните съдове за участие в регати по българското
Черноморие.
Валентин Иванов зарадва
всички, които обичат морето
и водните спортове в Шабла с
новината, че клубът е заявил
домакинство за провеждане на
ветроходна регата на швертботи клас „Laser Pico“ в края на
месец юни. От „Морски клуб

Шабла“ изразихаувереност, че
тогава морето пред Шабленския фар ще стане състезателна
арена на участници от няколко ветроходни клуба. Идеята
и амбицията на „Морски клуб
Шабла“ е това събитие да стане
традиционно и да се превърне
в емблема на морския ни град.
По време на срещата се учреди
ежеседмична сбирка на клуба, на която неговите членове
и всички свързани с морето
жители на града ще могат да
разширят своите знания за мореплаването, да споделят своя
опит и дискутират проблеми от
тази сфера.
От управата на най-новия ни
морски клуб благодарят на всички, които дойдоха и проявиха
интерес към мероприятието.
За повече информация и
желание за участие в дейностите на клуба можете да ни потърсите на Фейсбук страницата
Морски Клуб Шабла / Nautical
Club Shabla или на следните телефони:
0877/959-843 –
Валентин Иванов
0888/654-754 –
Димитър Нанев
Изгрев

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
в помощ на всички, които
биха искали да са съпричастни с нуждаещите се
бежанци, които пристигат на територията на
общината, на доброволчески начала, във Фейсбук
е създадена групата „Шабла помага“.
Групата има за цел събиране и администриране
на всякаква информация,
която би могла да е от
полза на бежанци, пристигащи от Украйна - актуални места
за настаняване на територията на общината (безвъзмездни
или при определени финансови условия), предоставяне на дрехи
и обувки, храни, съдействие за транспортиране до близки градове, организиране на занимания по интереси и пр.
От администратора на
ФБ-група „Шабла помага“

21.03.2022 г. (понеделник) от 14.30 ч.
в сградата на общинска администрация гр.Шабла.
Записване на тел.0888 630 045 и 0896 639 146
ОБЯВА

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – ДОБРИЧ ВИ
ИНФОРМИРА, ЧЕ СА ОБЯВЕНИ ВАКАНТНИ
ДЛЪЖНОСТИ ЗА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ
ГРАЖДАНСКИ, СРЕДНИ И ВИСШИ УЧИЛИЩА
В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА ЗА ВОЕННИ
ФОРМИРОВАНИЯ НА СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ И
ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ.
Срокът за подаване на документите е
31.03.2022 г.
Свободни длъжности са обявени и във военни
формирования на Военновъздушни сили в
градовете:
Шабла, Балчик, Варна, София, Пловдив и
Бургас.
Срокът за подаване на документите е
29.04.2022 г.
За повече информация може да се обръщате в
Общинска администрация Шабла,
на телефон 05743/50-37.
Лице за контакт: Калоян Георгиев – мл. експерт
„КС и ОМП“ в ОбА , стая 308 и Военно окръжие
II степен – Добрич.
Телефон за връзка: 058/664-764.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
НЧ „Изгрев-1936“ и жителите на с.Тюленово, поздравяват
Иван Атанасов Хаджииванов по случай забележителната му
101-ва годишнина.
Уважаеми г-н Хаджииванов, възможността да изразим поЖелаем Ви, преди всич- читта си към човек, с толкова
ко, крепко здраве, силен дух богат жизнен опит. Съхранете
и все така да продължите да бодростта и силата на духа
печелите житейските бит- си, за да можете да предавате
ки…Дано вашата формула за мъдростта, натрупана през
дълголетие да ви крепи още годините, на подрастващите
дълги години и да радвате поколения и на обичаните от
близките си с присъствието вас хора!
си. Малко са тези, които имат
Светла Стаматова,
възможността, да преминат
секретар на НЧ „Изпрез изпитанията на цял един
грев-1936“
век. Радостни сме, че имаме
с.Тюленово
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ПРОДАВАМ ДЪРВА
ЗА ОГРЕВ
ГЛЕДИЧ (ЦЕПЕНИЦИ)

130 лв./куб. м.
Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66
ИЗКУПУВАМ

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

на високи цени в общини Шабла, Каварна,
Балчик и Генерал Тошево. Консултация и
подготовка на документи.
Телефони: 0579 7 70 11, 0885 838 354

ПРОДАВАМ

ПАРЦЕЛИ В РЕГУЛАЦИЯ В ТЮЛЕНОВО.
Телефон: 0899 53 83 09

ПРОДАВАМ

ДВОРНО МЯСТО В ЕЗЕРЕЦ – 2279 КВ.М.
Телефон: 0899 53 83 09
ИЗКУПУВАМЕ НА ДОБРИ ЦЕНИ

военни значки, ордени, униформи, медали,
стари монети и пощенски марки,
часовници – ръчни и джобни.
Телефони: 0887 62 53 72, 0877 67 23 72
АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ „ЛОТОС“ – 2004
КУПУВА
земеделска земя и дворни места в общините
Шабла, Каварна, Балчик и Генерал Тошево.

Телефон: 0888 90 88 91

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

ХОТЕЛ „НАВИ“ НА КЪМПИНГ „ШАБЛА“

търси да назначи
на работа две камериерки
през летния сезон.

Въпроси и запитвания отправяйте
на телефон: 0888 28 45 30
КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99
ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 17.03.2022 г. се навършва
1 година
от смъртта на

КАЛЯ СТОЙЧЕВА
ИВАНОВА
Добрите хора нивга не умират,
не се превръщат в пепел или дим.
Те винаги оставят светла диря
и честен път, по който да вървим.
От семейството

ПРОДЪЛЖАВА ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ОТ
КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ
„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ШАБЛА”

Община Шабла, в качеството си на бенефициент по
проект „Патронажна грижа +
в община Шабла”, финансиран
по АДБФП № BG05M9OP0016.002-0183-C01 от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., в
изпълнение на Дейност „Патронажна грижа +“ продължава да приема документи от
кандидати за потребители за
предоставяне на почасови интегрирани здравно-социални
услуги в домашна среда.
Целта на Дейност „Патронажна грижа +“ е да се осигури
здравна, социална и психологическа подкрепа на минимум
19 лица с увреждания и лица
в риск, във връзка с ограничаване разпространението и
преодоляване на последиците
от COVID-19. Всеки потребител ще получава комплекс от
услуги до 2 часа на ден: помощ

в дома (почистване, пране, социални контакти и др.); доставка на храна, хранителни
продукти и продукти от първа
необходимост, вкл. лекарства,
заплащане на битови сметки,
заявяване и получаване на
неотложни административни
и битови услуги; медицински
услуги, които не се предоставят по НЗОК в домашна среда
като: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна
на превръзки, контрол върху
приема на лекарства и др.; психологическа подкрепа с фокус
към възстановяване на социалната интеграция на лицата в
обществения живот.
Кандидатите за потребители следва да са от следните
допустими целеви групи: хора
с увреждания, възрастни хора
в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други
уязвими групи, включително

РЕГИСТРАЦИЯ НА
ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ
– ЛИЧНИ СТОПАНСТВА
Община Шабла напомня на
стопаните на селскостопански
животни за лични нужди, че
следва да регистрират личните
си стопанства по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) в Областна
дирекция по безопасност на
храните (ОДБХ) – Добрич.
На основание чл. 137, ал. 13
ЗВМД, заявленията за регистрация до ОДБХ се приемат
по местонахождение на обекта
(личното стопанство) в общинска администрация – Шабла,
кметствата и кметските наместничества.
Към заявлението задължително се прилагат документи
за собственост или право на
ползване на обекта и за осигурено ветеринарномедицинско
обслужване на обекта.
Съгласно Наредбата за ветеринарномедицинските
изисквания към животновъдните
обекти, касаещи отглеждането
на животни, в личните стопанства на физически лица могат
да се отглеждат до:
два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им
до 12-месечна възраст;
десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до
9-месечна възраст;
три броя прасета за угоява-

не, различни от свине майки и
некастрирани нерези;
два броя еднокопитни и
приплодите им до 12-месечна
възраст;
десет възрастни зайци с
приплодите им, но не повече от
сто броя общо;
петдесет възрастни птици
независимо от вида;
сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.
С подаването на заявление
за регистрация собственикът
на животновъден обект – лично стопанство декларира, че е
запознат с основните си права
и задължения по отглеждането
на животни за лични нужди,
произтичащи от законодателството.
Образец на заявление за
регистрация на животновъден обект – лично стопанство
е публикуван на Интернет
страницата на община Шабла - https://shabla.bg/, раздел
„Административно обслужване“ – „Административни
услуги“ – „Административни
услуги „Екология и селско
стопанство“ и е наличен в деловодството на община Шабла, в кметствата и кметските
наместничества по населени
места.
ОА Шабла

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!

лица поставени под карантина
във връзка с COVID-19, лица
от рисковите групи за заразяване с COVID-19.
На кандидатите за потребители, които отговарят на изискванията за допустимост, се
изготвя индивидуална оценка
на потребностите, след което
се извършва подбор, на базата
на компоненти, включени във
формуляра за оценка.
За предоставяните по проекта услуги в домашна среда
не се заплаща месечна потребителска такса.
Проектът е с период на изпълнение до 13.11.2022 година. Заявления от кандидати
за потребители се приемат в
деловодството на Община Шабла – ст. 106 на първия етаж
в сградата на общината, до 1
месец преди изтичане на крайния срок за изпълнение на
проекта.

Желаещите да бъдат включени в социалната услуга подават заявление по образец с
приложени към него Декларация по Закона за защита на
личните данни и медицински
документи (експертно решение на ТЕЛК, актуална епикриза, етапна епикриза и др.)
лично или чрез законния си
представител или изрично
упълномощено лице, в деловодството на община Шабла –
ст. 106 на първия етаж в сградата на общината.
Образци на заявления могат да бъдат получени на място, в деловодството на община
Шабла – ст. 106 или изтеглени от официалната интернет
страница на Община Шабла –
www.shabla.bg.
Телефон за контакти: 05743/
5037 – Галя Камберова, ръководител проект и Виктория
Момчева, координатор проект.

СЪОБЩЕНИЕ

УС на ЗК „Приморец“ с. Тюленово свиква редовно
годишно отчетно-изборно събрание, което ще се
проведе на 9 април 2022 година от 8:30 часа в клуба
на село Тюленово при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на член кооператори.
2. Докладва Председателят
3. Отчет на УС и КС на ЗК „Приморец“.
4. Докладва Председателя на кооперацията и
Председателя на КС.
5. Приемане на годишния финансов отчет за 2021
година.
6. Докладва Главен счетоводител
7. Избор на ръководни органи: УС, КС, Председател.
8. Текущи въпроси.
При липса на кворум, събранието ще се проведе
1 час по-късно на същото място
съгласно Закона за кооперациите.
УС на ЗК „Приморец“
с. Тюленово
УС на ЗКПУ „ОБЕДИНЕНИЕ”с. Горичане, общ. Шабла, обл. Добрич
на основание чл.16, ал. 3, т. 1 от Закона за кооперациите,
чл. 2, ал. 1 от Закона за кооперациите и чл.27, ал. 1 т.
1 от Устава на кооперацията свиква годишно отчетно
събрание на 16.04.2022 г. (събота) от 10.00 часа в двора
на кооперацията с. Горичане, общ. Шабла.
Събранието ще протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на чл. кооператори.
2. Отчет на УС за дейността на кооперацията през 2021 год.
3. Годишен финансов отчет за 2021 год.
4. Отчет на КС за 2021 год.
5. Текущи.
6. Попълване на ръководни органи (УС).
Съгласно чл. 17, ал. 2 от Закона за кооперациите,
при липса на кворум, събранието ще се проведе 1
(един) час по- късно в 1 .00 часа, независимо от броя
на присъстващите.
От Управителния съвет на кооперацията

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!
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МЛАДИ ШАБЛЕНСКИ ПИАНИСТИ С ИЗЯВА
на Теофания Христова
НА ИЗЛОЖБА В КАВАРНА Учениците
свириха в галерия за 8 март

В навечерието на най-дамския празник,
на 7 март, добричката художничка Велина Христова откри изложбата си „Женски
тайнства“ в Художествената галерия (ХГ)
„Христо Градечлиев“ в Каварна.
Изложбата включва 22 платна, от които няколко картини, рисувани специално
за събитието. Утвърдената майсторка на
четката представи в съседния ни град свои
творби, вдъхновени от силата на женското
начало, мистерията на сътворението и ролята на жената в съвременния свят.
„Женски тайнства“ ще остане експонирана до края на месец март в галерията в
Каварна.
За откриването на изложбата, директорът на ХГ„Христо Градечлиев“ Галина
Димова отправи специална покана към
музикалния педагог Теофания Христова и
нейните ученици. Идеята на г-жа Димова
се оказа повече от сполучлива – съчетанието на музиката с прекрасната живопис на
Велина Христова очарова присъстващите
в пълната зала.

мата съученици във II клас на шабленското
училище) „танцуваха“ по клавишите.
След изявата си тримата ни пианисти
бяха любезни да застанат пред „Изгрев“:
Александър Тодоров – „В залата имаше
прекрасни картини. За жената и майката,
което бе и поводът за изложбата. Госпожата (бел.ред. – Теофания Христова) ни
каза, че сме се представили брилянтно! За
втори път участваме в събитие заедно с
каварненските деца и мисля, че се получи
добре.“

Сред учениците на г-жа Христова, които показаха своите умения на класическия
инструмент, освен деца от Каварна, участваха и трима възпитаници на школата по
пиано към НЧ „Зора 1894“ в Шабла. Пръстите на Александър Тодоров (седмокласник в СУ „Асен Златаров“ в града ни),
Александра Панова и Петко Франгов (два-

ПОТОМКА

Няма прародителски портрети,
ни фамилна книга в моя род
и не знам аз техните завети,
техните лица, души, живот.
Но усещам, в мене бие древна,
скитническа, непокорна кръв.
Тя от сън ме буди нощем гневно,
тя ме води към греха ни пръв.
Може би прабаба тъмноока,
в свилени шалвари и тюрбан,
е избягала в среднощ дълбока
с някой чуждестранен, светъл хан.
Конски тропот може би кънтял е
из крайдунавските равнини
и спасил е двама от кинжала
вятърът, следите изравнил.
Затова аз може би обичам
необхватните с око поля,
конски бяг под плясъка на бича,
волен глас, по вятъра разлян.

Александра Панова с Теофания Христова,
минути след изпълнението на Алекс.

Петко Франгов с въодушевената от изпълнението му художничка Велина Христова.

Александър Тодоров на пианото

публична изява на нейните възпитаници
(първата бе през август м.г. в картинната
сбирка на шабленското читалище):

ПОЕТИЧЕН КЪТ
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Петко Франгов – „Радвам се, че участвах в откриването на тази изложба. Харесаха ми картините, имаше рисунки на
котки и картини с пясък и конци. Аз и още
няколко деца от школата на г-жа Христова
свирихме и всички гости ни аплодираха.
Много ми хареса да свиря в галерията на
Каварна.“
Александра Панова – „Много се зарадвах, когато разбрах, че ще свирим в галерията, но и малко се притесних от препълнената зала. Едва втори път свирим пред
толкова много хора...Изложбата ми хареса,
хареса ми също, че беше за 8 март. Щастлива съм, че поздравих мама, а и другите
жени. Госпожата знае, как да ни научи и
ние много я обичаме!“
Не можеше да не се обърнем и към Теофания Христова за коментар на втората

„Всички деца се готвиха дълго и упорито. Знаете, че поради пандемията, дълго
време нямаше официални културни събития. За тази година това бе първото за тях.
Залата бе препълнена, а изпълненията на
моите деца бяха поздрав към техните майки и присъстващите дами.
С шабленските си ученици работя вече
втора учебна година. Те стартираха своето
обучение съвсем начинаещи, но за година
и половина напреднаха много, натрупаха
репертоар. Това им е първата арт-изява
извън Шабла, но те доказаха, че са готови
за участия в концертни формати не само от
локален характер. Аз се радвам, че с изпълненията си моите възпитаници докоснаха
сърцата на публиката.
На нас в „Изгрев“ също ни харесва, че
нашите деца надигнаха глава от задушаващата всички ни коварна пандемия с таланта си! С това, което могат да правят и
го правят така, че предизвикват искрените
овации на хората! В този дух ще завършим
с цитат на авторката на картините, изложени в каварненската галерия - Велина Христова:
„Да възвестим новото начало и мъдростта на сътворението. Животът трябва
да продължи. И нека е пролет!“
Йордан Енев

НАГРАДИХА „ОТЛИЧНИЦИТЕ“ РУО ДОБРИЧ ИНФОРМИРА ЗА
В КОНКУРСА ЗА МАРТЕНИЦИ УСЛОВИЯТА НА ПРИЕМА И ОБУЧЕНИЕТО
На 9 март 2022 година в дет- на НЧ „Зора 1894“ бяха връческия отдел към библиотеката ни наградите на отличилите се НА ДЕЦА НА БЕЖАНЦИ ОТ УКРАЙНА

Може би съм грешна и коварна,
може би сред път ще се сломя аз съм само щерка твоя вярна,
моя кръвна майчице-земя.
Елисавета Багряна
(16.04.1893 – 23.03.1991 г.)

ПОКАНА

Читалищното Настоятелство при „НЧ Отец Паисий
1901” село Езерец, община Шабла, област Добрич
кани всички членове на редовно общо събрание, което
ще се проведе на 27.03.2022 година (неделя) от 11:00
часа в сградата на читалището при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Освобождаване на членове на читалището.
2. Доклад за дейността за 2021 година.
3. Доклад на Проверителната комисия за 2021 година.
4. Финансов отчет за 2021 година .
5. Приемане бюджета на читалището за 2022 година.
6. План-програма за 2022 година.
7. Текущи.
При липса на кворум, събранието ще се проведе на
същия ден и същото място с един час
по-късно – в 12:00 часа.
Благодарим ви.

ОБЯВА
ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ НЧ „ДРУЖБА 1898”
с. Дуранкулак
свиква редовно отчетно събрание на основание чл.15,
ал.1 от Закона на НЧ, което ще се проведе на 28 март
(понеделник) 2022 год. от 15.30 ч.
в малката зала на читалището при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчетен доклад за дейността на НЧ „Дружба 1898” за
2021 год.
2. Доклад на Проверителната комисия за 2021 год.
3. Приемане на годишен финансов отчет на читалището
за 2021 година.
4. Приемане бюджет на читалището за 2022 год.
5. Културен календар за 2022 год.
6. Приемане на нови членове на читалището.
7. Текущи.

Очакваме Ви!
Благодарим ви предварително!

Секретарят на НЧ „Зора 1894“ Шабла – Георги Стефанов награждава Пламена Станева.

…и Полина Овчарова получава
своята награда…

деца в конкурса за изработка на
оригинални мартенички „Бели
и червени“.
Отличените деца: Полина
Овчарова, Пламена Станева,
Сияна Димитрова и Пламена
Радева получиха своите награди от Георги Стефанов – секретар на НЧ „Зора 1894“ Шабла.
„Мили деца, благодарим ви
за участието в нашия конкурс!
От името на целия екип на НЧ
„Зора 1984 г.“ ви пожелавам да
четете и творите с удоволствие!“
– бяха думите на Георги Стефанов към участниците в конкурса.
Изгрев

На 10.03.2022 г., в Регионалното управление на образованието (РУО) в Добрич е
подадено първото заявление за
тръгване на училище на дете от
Украйна. Това съобщи началникът на РУО Светлана Василева.
Тя сподели, че имат устна информация за украинци,
приютени в Балчик и Каварна,
които желаят децата им да бъдат обучавани. „Предстои през
следващата седмица да бъдат
проведени срещи на място, да
координираме дейността си с
общините“ - каза Василева. Тя
отново посочи, че за да тръгне
дете от Украйна на училище
или детска градина е задължително да има уреден статут.
В сайта на РУО-Добрич е

публикувана информация за
приема и обучението на деца и
ученици, търсещи или получили международна или временна закрила. Посочен е електронен адрес, на който родителят/
настойникът/
попечителят/
представителят ученика може
да подаде заявление за прием
в държавните и в общинските
детски градини и училища по
електронен път. Публикувано е
и самото заявление.
В сайта има и телефон на
експерт от РУО, владеещ английски и/ или руски език, за
предоставяне на допълнителна
информация при необходимост.
По материали на
Про Нюз Добрич

ПОКАНА
НЧ „СВОБОДА1940“ С.ГРАНИЧАР,
кани своите членове на редовно общо събрание,
което ще се проведе на
31.03.22 г. (четвъртък) от 17.00 часа
в сградата на читалището, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад за дейноста за 2021 г.
2. Финансов отчет за 2021 г.
3. План за дейноста за 2022 г.
4. Проекто-бюджет за 2022 г.
5. Други
При липса на кворум, събранието ще се проведе един
час по-късно на същия ден и място.
Читалището

4

Вторник, 15 март 2022 г.

Станчо Станчев: „ ЕЗЕРЕЦ СЕ УТВЪРДИ КАТО
КУЛТУРНО СРЕДИЩЕ, СТРОЯТ СЕ И НОВИ ХОТЕЛИ.“

Ние в „Изгрев“ мислим, че успехите и радостите, болките
и проблемите на нашите роднини и приятели, които живеят
в по-малките населени места около Шабла не трябва да си остават само техни, а заслужават публичност. Продължаваме
разговорите си с кметските наместници на селата в нашата
Община.
През последните години Езерец се утвърди като лятна музикална дестинация за мащабите не само на нашата община. С
кметския наместник на една от приморските перли в короната на община Шабла – Езерец, Станчо Станчев, разговаряме в
този си брой:
„Изгрев“ – Здравейте, г-н така също и няколко къщи за
Станчев. Какво от случилото гости които вече функционисе в Езерец през миналата го- рат, а и един супер маркет - „
дина заслужава да се отбеле- Бонус“. Според мен това е положи? Според Вас, успешна ли жително за Езерец.
беше годината за жителите на
„Изгрев“ – Ще разкриете
Езерец?
ли за нашите читатели някои
Станчо Станчев – Здравей- от плановете, свързани с Езете. Мисля че 2021 година като рец през настоящата година?
цяло бе успешна за село Езерец. Какво могат да очакват ВашиИзградиха се няколко придо- те съселяни, пък и гостите на
бивки, като можем да отбеле- селото?
жим покрива на кметството,
Станчо Станчев - Чиасфалтирането на част от ули- талището на с. Езерец подци „Първа“ и „Втора“, както писа
Административен
и площада пред кметството. договор за безвъзмездна фиЧакълираха се с инициативата нансова помощ по проект №
на нови собственици на имоти B G 1 4 M F OP 0 0 1 - 4 . 0 2 5 - 0 0 0 7
и община Шабла улица „15-а“, „Съхраняване на традиции,

мероприятия, свързани с популяризиране и съхранение на
морското културно наследство
и рибарството, специфично за
региона и общината. Заедно
със строежа е предвидено провеждането на събития, свързани с запазването на рибарската
култура.
„Изгрев“ – 2021 г. се отличаваше с анти-Ковид мерки,
предприети не само у нас, а и
в европейски план. Отразиха
ли се рестрикционните мерки
на туризма в селото? Какво
беше положението през миналата година, в сравнение
с предходните туристически
сезони?
Станчо Станчев – Естествено, че имаше последствие от
мерките срещу Ковид-19 върху
посещаемостта на селото - миналогодишния туристически
сезон, например, беше по-слаб
от последния преди пандемията. Но пък, собствениците на
имоти в Езерец се увеличават.

телите.
„Изгрев“ – Какви са, според Вас най-наболелите проблеми за жителите на Езерец?
Станчо Станчев – Най-наболелият въпрос е застаряването на населението. На пръсти
се броят местните жители под
60 години. Аз искам да изкажа
благодарност към управителя на магазина, който въпреки
нищожния оборот, постоянно
държи магазина отворен за
нуждите на езерчани.
Друг наболял въпрос е почистването и поддръжката на
чистотата на улиците, както и
това, че повечето не са асфалтирани.
Част от сградата на кметството се нуждае от ремонт и
възстановяване, тази сграда е
емблематична за селото.
Важно е след толкова години
възстановяване на църквата, тя
да се освети! Очакваме съдействие от Църковното настоятелство.
Въпреки трудностите, постигнатото досега се дължи на
подкрепата на община Шабла,
както и на частната инициатива. Тук искам да акцентирам
върху постоянното сътрудничество на повечето бизнеси, и
на определени личности от селото, които неуморно действат
за развитието на Езерец .
„Изгрев“ – Какво ще пожелаете на жителите на Общината и конкретно на тези на
Езерец?
Станчо Станчев – На първо
място здраве и мир! Пожелавам на всички жители на об-

Момент от „Зелените дни“ в Езерец в края на юли, 2021 г.
„16-а“, „17-„ и „ 4-а“ в селото.
Тук няма да пропусна да изкажа своята благодарност към
управителя на хотел „Къщата
на ловците“, като той оправи
ул. „8-а“, и част от „5-а“ улица.
Благодарим и на Румяна Паликарова, която със собствени
средства финансира асфалтирането на част от ул „3-а“.
Езерец се утвърди като място за провеждане на различни
културни събития. За трета
година тук проведохме фестивала „Джаз на Морето“, важни
са и инициативите на гражданската група „ Място Езерец“ –
Сдружение Доброгеа и Народно читалище „ Отец Паисий
1901“, като например „Зелените дни“ в Езерец.
Можем да отбележим още,
че през миналата година в Езерец отвориха врати два нови
хотелски комплекса - комплекс
„Радост“ и „Къща на ловците“,

бит и култура чрез опазване,
подобряване и развитие на
морското културно и природно
наследство в с. Езерец, община
Шабла“. Проектът се осъществява по мярка 2.1 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата
и спорта на рибарската територия“от Стратегия за ВОМР на
МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ и е на стойност 49 906,04
лв., представляващи 100% от
целия размер на одобрената
инвестиция.
В двора на НЧ „Отец Паисий 1901“ в селото ще бъде изградена едноетажна постройка
- лятна кухня като допълващо
застрояване. Тя ще бъде оборудвана с кухненско и обзаведена с цел организиране на
кулинарни събития и празници. Ще бъде обособена демонстрационна зала, която да
се използва за провеждане на
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довършителни работи
на храма.
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РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ
ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ, ДО И ПРЕМИНАВАЩИ
ПРЕЗ АВТОСПИРКА ШАБЛА
Каварна – Шабла – 7:30 ч. – ежедневно, без събота и неделя
(междинни спирки – Хаджи Димитър, Поручик Чунчево, Горун)
Шабла – Добрич - 8:30 ч.; 16:00 ч. – ежедневно, без събота и
неделя (междинни спирки – Горун, Поручик Чунчево, Хаджи
Димитър, автогара Каварна, Соколово, Сенокос)
Добрич – Шабла - 13:00 ч.; 18:30 ч. – ежедневно, без събота и
неделя (междинни спирки – Сенокос, Соколово, автогара Балчик,
автогара Каварна, Хаджи Димитър, Поручик Чунчево, Горун)
Шабла – Варна – 9:00 ч.; 12:20 ч.; 16:15 ч.; 17:00 ч. – ежедневно;
13:54 ч. – само събота и неделя (междинни спирки – Горун,
Поручик Чунчево, Хаджи Димитър, Каварна, Балчик)
Варна – Шабла – 8:15 ч. – само събота и неделя; 8:50 ч.; 12:30
ч.; 15:00 ч.; 18:40 ч. – ежедневно (междинни спирки – Балчик,
Каварна, Хаджи Димитър, Поручик Чунчево, Горун)
Шабла – Граничар – 10:16 ч. (само в събота и неделя) (междинни
спирки – Езерец, Крапец, Дуранкулак)
Граничар – Варна – 13:00 ч. (само в събота и неделя) (междинни
спирки - Дуранкулак, Крапец, Езерец, Шабла, Каварна, Балчик)
Шабла – Граничар – 6:50 ч. (само в работни дни) (междинни
спирки – Ваклино, Смин, Черноморци, Захари Стояново)
Граничар – Шабла – 7:20 ч. (само в работни дни) (междинни
спирки – Дуранкулак, Ваклино, разклона на с. Крапец)
Шабла – Граничар – 17:00 ч. (само в работни дни) (междинни
спирки – Езерец, Крапец, Ваклино, Смин, Черноморци, Захари
Стояново)
Граничар – Шабла – 17:30 ч. (само в работни дни) (междинни
спирки – Дуранкулак, Ваклино, Крапец, Езерец)

Билети се закупуват от шофьорите на автобусите.
ПОКАНА

Народно читалище „Слънце 1871” с.Крапец,
КАНИ СВОИТЕ ЧЛEНОВE

НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ,

на 25.03.2022 г.от 18:00 часа в залата на
с.Крапец, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад за дейността за 2021 г.
2. Финансов отчет за 2021 г.
3. Проекто-бюджет за 2022 г.
4. Освобождаване на членовете на настоятелството, проверителната комисия и председателя поради изтичане на мандата. Избор
на членове на настоятелство, проверителната
комисия и председател.
5. Други
При липса на кворум, събранието ще се проведе
един час по-късно, на същата дата и място.
От Читалищно настоятелство

РУМЪНИЯ ПРЕМАХНА ВСИЧКИ
КОВИД ОГРАНИЧЕНИЯ

Миналата година, за трети път Езерец събра изявени музиканти и любители на джаза на своя „Джаз до морето“ в началото
на август.
И това е радостно, тъй като по
този начин животът се връща
в селото, и то се преобразява имотите се изчистват от хората,
които вече ги стопанисват.
Стараем се въпреки затрудненията,
свързани
с
протвоепидемичните мерки,
да запазим духа на селото и
социалните връзки между жи-

щината да продължим с този
дух, да възродим традициите
на селата, за да бъде живота в
тях отново кипящ, както беше
преди време.
„Изгрев“ – Благодаря Ви за
този разговор.
Станчо Станчев – И аз благодаря за вниманието.
Разговаря Йордан Енев

От 9-и март 2022 година
влизането на територията на
Румъния се извършва без Ковид рестрикции. Здравните
власти обявиха, че отменят
всички ограничителни мерки, въведени с цел спиране на
разпространението на вируса SARS-CoV-2. Граничните
власти, както и тези в страната
вече не изискват представяне
на “зелен сертификат” или негативен тест за COVID-19. Не
се изисква и попълване на eлектронен формуляр за влизане в
страната.
Отпада задължението и за
носене на предпазни маски
– както на открито, така и на
закрито. Премахнато е и изискването за представяне на „зелен сертификат“ или негативен
тест за COVID-19 за достъп до
търговски центрове, ресторанти, събития.
Министерството на здравеопазването на Румъния призовава гражданите да проявяват
лична отговорност и да продължават да предпазват себе си
и околните от разпространение
на заразата.
Без да е нормативно задъл-

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

жително, Министерството на
здравеопазването на Румъния
препоръчва:
Носенето на маски на закрито, в обществения транспорт,
както и на открито, когато има
струпване на хора
Да се избягват места със струпване на много хора
Тестване при проява на
симптоми, както и самоизолация (властите няма да контролират спазването Й)
Отново са отворени и работят, граничните контролно-пропускателни
пунктове
между Румъния и България –
„Кайнарджа-Липница“ и „Крушари-Добромир“ (обл. Констанца), както и ГКПП между
Румъния и Унгария „Кареи“
(обл. Сату Маре), затворени заради наложените COVID ограничения.
При нужда от съдействие
българските граждани могат
да се обръщат към посолството на България в Букурещ на
телефонни номера: +40 21 230
21 50; +40 21 230 21 59, както
и чрез изпращане на имейл на
адрес.
По информация на МВнР

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА: Марин Цанов
ПЕЧАТ: Печатница “Влади” – В. Влаев, Каварна

