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„Пред мъдрия човек стои отворен целия свят. Защото отечеството на великата душа е цялата вселена.“
Демокрит

МИСЪЛ НА БРОЯ

НОВООТКРИВАЩО СЕ ЗАВЕДЕНИЕ
на селищно образувание „Кария“

(бивше „При Бай Пешо“)
ТЪРСИ ЦЯЛОСТЕН ПЕРСОНАЛ

Телефон за връзка:0876/90-55-31

КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА 
НЕПОТРЕБНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

На 31 март 2022 година 
(четвъртък) „Елтехресурс” АД, 
съвместно с oбщина Шабла, 
организират кампания за съ-
биране на излязло от употре-
ба електрическо и електронно 
оборудване във всички населе-
ни места от общината. 

Гражданите и фирмите 
могат да се освободят от не-

работещите си електроуреди 
(печки, хладилници, перални, 
телевизори, компютри и др.) с 
предварителна заявка за извоз-
ване, подадена до 30 март 2022 
година (сряда) включително, на 
безплатен национален телефон 
0800 14 100 и на номер 0885 77 
00 41, както и на електронен ад-
рес order@makmetal.eu.

О Б Я В А

На 30-ти март 2022 г. (сряда), от 15.30 часа в пленарната зала 
на Община Шабла, ще се проведе за всички населени места от 

Общината, Публично обсъждане на бюджет 2022 година.

На основание чл. 17 ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 84 от Закона 
за публичните финанси, Кмета на Община Шабла – Мариян 

Жечев, кани всички заинтересовани лица да вземат участие в 
обсъждането на бюджета, на Община Шабла за 2022 година.

Информация за публичното обсъждане е публикувана на 
интернет страницата на Община Шабла - www.shabla.bg, раздел 

„Бюджет и финанси“, подраздел „Бюджет“. 

Предложения  във връзка с бюджета се приемат 
в деловодството на Община Шабла и на 

e-mail: obshtina@ob-shabla.org, в срок 
до 17:00 на 31.03.2022 година.

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО  СЪБРАНИЕ 

НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 
РИБАРСКА ГРУПА ШАБЛА-КАВАРНА-БАЛЧИК

На основание чл.35 от Устава на МИРГ Шабла – Каварна – 
Балчик и във връзка с чл.40, ал.4 от Устава на Сдружението, 
Управителния съвет на СНЦ „МИРГ Шабла – Каварна – Бал-
чик“ свиква Общо събрание, което да се проведе на 30.03.2022 
година от 17.00 часа в гр. Шабла, ул. “Равно поле” № 35 в Голя-
мата зала на общинска администрация, а при липса на кворум, 
в същият ден, един час по - късно при следния дневен ред:

1.Приемане на годишният доклад за дейността и финансо-
вият отчет на юридическото лице с нестопанска цел Сдруже-
ние „МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“ за 2021 г. 

2.Други.
Общото събрание ще се състои от всички членове на сдру-

жението или техни представители/законни или изрично упъл-
номощени такива/ и същото на осн. чл. 36, ал. 1 от Устава на 
Сдружението е законно, ако присъстват членове/делегати/, 
представляващи повече от половината  членове. Началото на 
регистрацията на делегатите е в 16.00ч. 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.36 
ал. 2 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе съ-
щия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен 
ред.

Общото събрание ще се проведе при строго спазване на 
установените в страната противоепидемиологични мерки.

10.03.2022 г.                                           Мариян Жечев
Гр. Шабла                                              Председател на УС на 

МИРГ Шабла – Каварна - Балчик

ОТ 21 МАРТ БЕЗ “ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ”, 
ОТ 29 МАРТ БЕЗ ТЕСТОВЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Считано от 21 март, поне-
делник, отпада изискването за 
„зелен сертификат“ за всякакви 
дейности и мероприятия в Бъл-
гария, ограничени до момента.

От същата дата присъст-
веното обучение във висшите 
училища ще се провежда при 
следните условия:

въведено е обучение по гра-
фик, при което не се допуска 
едновременно провеждане на 
практически или семинарни 
упражнения на повече от 50% 

от групите, както и смесване на 
групи;

 създадена е организация за 
провеждане на лекции при 50% 
заетост на помещенията.

Остава изискването за ре-
довно проветряване, дезинфек-
ция на помещенията и носене 
на защитни маски за лице от 
студентите и преподавателите.

Със същата заповед от 29 
март отпада изискването за 
изследване с щадящи тестове в 
училищата в страната.

СЪОБЩЕНИЕ
Към 21 март 2022 г., общи-

ят брой на диагностицираните 
лица с COVID-19 на терито-
рията на община Шабла е 6 
(шест). Трима от тях се намират 
в болнично заведение, а оста-
налите са на домашно лечение. 
Под карантина е поставено 
едно лице.

Настоящата информация се 
предоставя от разработената сис-
тема COV.ID, която представлява 
национален централизиран ре-
гистър на случаите с COVID-19 
в България. Интегрираната плат-
форма дигитализира събирането 
на лични и медицински данни от 

институции, работещи със слу-
чаи на COVID-19, като регионал-
ни здравни инспекции, гранична 
полиция, МВР, общопрактику-
ващи лекари, болници, лабора-
тории и общини. Платформата 
обработва данните по структу-
риран и сигурен начин, като дава 
на специализираните държавни 
институции информация в реал-
но 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“.

ПРЕМИЕРЪТ КИРИЛ ПЕТКОВ 
ПОСЕТИ ГКПП-ДУРАНКУЛАК
МС прие Решение за помощите, свързани с бежанците от Украйна

На 15 март (вторник), пре-
миерът Кирил Петков посети 
Граничния контролно-пропус-
кателен пункт Дуранкулак, за 
да проследи процедурата по 
издаването на документи на 
бягащите от военните дейст-
вия в Украйна при влизането 
им в страната. Именно Дуран-
кулак е пунктът, от където до 
момента са влезли най-много 
украински бежанци у нас – над 
14 000.

В първия ден, в който цяла-
та система за регистрация на 
украински бежанци координи-
рано работи, министър-пред-
седателят провери как работи 
новата система на граничния 
пункт. Преди това той посети 
ГКПП Дунав мост и Центъра 
за бежанци в Двореца на кул-
турата и спорта във Варна.

 „На граничния пункт са по-
ставени фургони, които вече 
имат компютри, принтери. Ра-
боти системата за въвеждане 
на данни“ -  коментира преми-
ерът за областните медии.

„Днес видях два пункта на 
границата, които са по евро-
пейски стандарти. Видях  въз-
можност за издаване на доку-
мент на украинските граждани 
на границата и от там да се из-
праща информацията на пун-
ктовете за настаняване. Ми-
сля, че вече сме в готовност. 
Надявам се конфликтът да не 
ескалира повече, но сме в го-
товност за поемане на по-голя-
мо количество бежанци и да го 
направим по много културен 
начин с координирана страте-
гия от пунктовете до настаня-
ването“ - каза Кирил Петков.

В момента има две станции, 
които са абсолютно готови да 
поемат хората, които минават 
през това ГКПП. Едновремен-
но с това има пълна готовност 
за увеличаване три пъти на по-
тока, който може да се поеме.

„При 6 работни места, се 
отделят по 15 минути на един 
човек. Ако е необходимо, има 
и друг фургон и могат да се 
увеличат. Имаме готовност да 
обработим 60-70 до 100 души 
на час“ - увериха от Гранична 
полиция.

„Това е добро начало. 
Най-важното е, че системата е 
готова. Оттук нататък увели-
чаването е просто поставяне 
на още фургони. Цялата ор-
ганизация е готова. Обучени 
са хората – от Областна ди-
рекция, от Гранична полиция, 
от дирекция „Миграция“. А и 
тази дейност може да се върши 
в областната дирекция и в ра-
йонните управления. Тази сис-
тема, която   днес заработи, до 
една седмица ще сработи във 
всички районни полицейски 
управление“, коментираха още 
от „Гранична полиция“.

В момента около 1500 души 
на денонощие могат да влязат 
само от ГКПП Дуранкулак. А 
при необходимост, може да се 
увеличи няколко пъти, заяви 
премиерът Кирил Петков.

Министерски съвет на РБ 
прие Решение№147 от 12 март 
2022 г. „За одобряване на Ука-
зания за реда за отчитане и 

разплащане на предоставе-
ната хуманитарна помощ по 
Програмата за подпомагане на 
местата за настаняване, впи-
сани в Националния турис-
тически регистър и предоста-
вящи услуга по настаняване и 
изхранване на лица, търсещи 
временна закрила в Република 
България, вследствие на во-
енните действия в Република 
Украйна.“

В обхвата на Програмата 
влиза хуманитарна помощ за 
лицата, получили временна 
закрила съгласно РМС 144 от 
10.03.2022 г. Хуманитарната 
помощ се предоставя за нас-
таняване и изхранване в мес-
та за настаняване, вписани в 
Националния туристически 
регистър, в общ размер на 40 
лв. без ДДС на едно лице за 
нощувка и храноден (закуска, 
обед, вечеря), в т.ч. туристиче-
ски данък.

В Решението се казва още, 
че „Лицата, получили времен-
на закрила съгласно РМС 144 
от 10.03.2022 г. за предоста-
вяне на временна закрила на 
разселени лица от Украйна и 
изменение на Националния 
план за действие при времен-
на закрила в Република Бъл-

гария получават регистрация 
„Временна закрила“ с генери-
ран личен номер на чужденец 
(ЛНЧ) и им се издава временен 
регистрационен документ (ла-
минирана карта) с разпечатана 
снимка и QR код на документа.

Помощта се предоставя за 
следните периоди, а именно:

За лицата, получили вре-
менна закрила в РБългария по 
Закона за убежището и бежа-
нците – в срок от 3 месеца от 
влизането им в РБългария.

За лицата, които са заявили 
желание за достъп до пазара 
на труда – за срок до един ме-
сец от датата на заявяването 
на достъпа до пазара на труда, 
но не по-късно от изтичането 
на 3 месеца от влизането на те-
риторията на РБългария.

За целите на изпълнението 
на програмата периодите за 
кандидатстване се разделят, 
както следва:

За първи отчетен пери-
од, обхващащ времето от 
24.02.2022 г. до 31.03.2022 г. 
се кандидатства от 10.00 ч. 
на 01.04.2022 г. до 16.30 на 
05.04.2022 г.

За втори отчетен пери-
од, обхващащ времето от 
01.04.2022 г. до 30.04.2022 г. 
се кандидатства от 10.00 ч. 
на 01.05.2022 г. до 16.30 ч. на 
05.05.2022 г.

За трети отчетен период, об-
хващащ времето от 01.05. 2022 
г. до 31.05.2022 г. се кандидат-
ства от 10.00 ч. на 01.06.2022 г. 
до 16.30 ч. на 05.06.2022 г.

Пълния текст на Реше-
ние№147 от 12 март 2022 г. на 
МС на РБългария можете да 
прочетете на интернет-стра-
ницата на Министерския съвет 
-  gis@government.bg.

Изгрев 
(за статията са 

използвани материали от 
Про Нюз Добрич)

Премиерът Кирил Петков и Областния управител Галин Госпо-
динов на ГКПП-Дуранкулак.

mailto:order@makmetal.eu
http://www.shabla.bg
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КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

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

ПРОДАВАМ 
ДВОРНО МЯСТО В ЕЗЕРЕЦ – 2279 КВ.М.

Телефон: 0899 53 83 09

ПРОДАВАМ 
ПАРЦЕЛИ В РЕГУЛАЦИЯ В ТЮЛЕНОВО.

Телефон: 0899 53 83 09

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 ДЪРВА 
ЗА ОГРЕВ

ГЛЕДИЧ (ЦЕПЕНИЦИ)
130 лв./куб. м. 

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

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

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

ПРОДАВАМ 
8 РАМКОВА ЕЛ. ЦЕНТРОФУГА 

ЗА ВАДЕНЕ НА МЕД.
Телефон: 0889 47 32 51

ТЪРСЯ 
да закупя бетонни колчета

Телефон: 0887 72 96 96
МИРГ „ШАБЛА- КАВАРНА-БАЛЧИК“ С ТРИ 
ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

С бюджет от 400 000 лв., по 
процедура BG14MFOP001-
4.105-МИРГ-ШКБ-1.1.2 „Съз-
даване на добавена стойност 
и преработване на продукти-
те от риболов и аквакултури” 
ще се подкрепи развитието 
на преработващите предпри-
ятия чрез изграждането на 
нови и модернизация на съ-
ществуващи предприятия в 
секторите рибарството и ак-
вакултури .

Допустими кандидати са 
еднолични търговци (ЕТ) 
или юридически лица, ре-
гистрирани по Търговския 
закон или Закона за коопе-
рациите, и със седалище на 
територията на общините 
Шабла, Каварна, Балчик. Те 
трябва да отговарят на из-
искванията за микро, малко 
или средно предприятие съ-
гласно Закона за малките и 
средни предприятия и да са 
вписани в търговския регис-
тър към Агенцията по впис-
ванията. Необходимо е кан-
дидатите да са регистрирани 
по реда на чл. 12 от Закона 
за храните и да притежават 
съответните документи, съ-
гласно нормативната уредба, 
регламентираща сектора ри-
барството и аквакултури.

Минималният размер на 
безвъзмездната финансова 
помощ (БФП) за един проект 
e 20 000 лв., а максималният 
е 195 500 лв. Процентът на 
съфинансиране е до 50% от 
общите допустими разходи. 

По процедурата са допус-
тими за финансиране разхо-
ди за: строително-монтажни 
работи; закупуване на нови 
машини, оборудване, съо-
ръжения и други; специали-
зирана складова техника за 
съхранение и специализира-

ни транспортни средства; за-
купуване на ноу-хау, патент-
ни права, лицензи и софтуер; 
инвестиции във възобновя-
еми енергийни източници 
(ВЕИ) и др. 

Крайният срок за подава-
не на проектни предложения 
е 18.05.2022 г. 17:00 ч.

П р о ц е д у р а т а 
BG14MFOP001-4.106-МИРГ-
ШКБ-1.2.1 „Подобряване на 
здравето, безопасността и ус-
ловията на труд на рибарите” 
е с бюджет от 93 221,46 лв., а 
процента на съфинансиране 
е до 50%. Чрез нея, рибари и 
собственици на риболовни 
кораби могат да получат от 10 
000 лв. до 30 000 лв. БФП за 
осигуряване на безопасни ус-
ловия на труд на рибарите и 
заетите в сектор „Рибарство“, 
за подобряване на работна-
та среда и организацията на 
труд на борда на риболовни-
те кораби/лодки. 

Кандидати могат да са фи-
зически лица, юридически 
лица или еднолични търго-
вци, регистрирани по Тър-
говския закон или Закона за 
кооперациите и притежава-
щи съответните документи, 
съгласно нормативната уред-
ба, регламентираща сектора 
рибарството и аквакултури-
те. 

По процедурата ще се 
финансират разходи за за-
купуване на специализирана 
техника за подобряване на 
производството; съоръже-
ния и/или оборудване за по-
добряване на безопасността 
и условията на труд, вкл. 
закупуване на лични пред-
пазни средства и специално 
работно облекло; въвеждане 
на системи за контрол на ка-
чеството, безопасни условия 

на труд и опазване на околна-
та среда и водите; обучение 
на персонала и др.

Крайният срок за подава-
не на проектни предложения 
е до 17.00 часа на 10.05.2022 г.

По процедура 
BG14MFOP001-4.103-МИРГ-
ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в 
многообразна публична ин-
фраструктура свързана с ри-
барската общност и морския 
потенциал на територията” 
Общините Шабла, Каварна 
и Балчик, юридически лица 
с нестопанска цел и чита-
лища ще могат да получат 
финансиране на проекти 
за създаване, подобряване 
или разширяване на дребна 
по мащаб публична инфра-
структура, свързана с рибар-
ската общност.

Допустими за финанси-
ране са дейности по строи-
телство, реконструкция и/
или рехабилитация на нови и 
съществуващи инфраструк-
турни обекти; изграждане и/
или обновяване на площи за 
широко обществено ползва-
не; изграждане, реконструк-
ция и/или ремонт на сгради, 
в които се предоставят об-
ществени услуги, спортни 
дейности, култура, музейна 
дейност, обновяване и разви-
тие на рибарски селища и др. 

Общият размер на безвъз-
мездната финансова помощ 
по процедурата е 502  355,69 
лв. Минималният размер на 
допустимата БФП е 20 000 
лв., а максималният е 391 160 
лв.

Крайният срок за подава-
не на проектни предложения 
е до 17.00 часа на 18.05.2022 г.

И по трите процедури са 
допустими за финансира-
не разходи, извършени от 

кандидата преди подаване-
то на формуляра за канди-
датстване, но не по-рано от 
01.01.2014 г. за закупуване на 
ноу-хау, патентни права и ли-
цензи; подготовка и изпълне-
ние на проекта, инженерни 
проучвания, оценки, анализи 
и др. Също така кандидатите 
могат да комбинират одобре-
ната БФП с подкрепа чрез 
финансови инструменти по 
Програмата за морско дело и 
рибарство 2014-2027 г. Това 
са нисколихвени кредити и 
гаранции за обезпечение на 
кредити, предоставяни от 
търговски банки.

Подаването на проектни 
предложения се извършва по 
електронен път чрез попъл-
ване на уеб базиран форму-
ляр за кандидатстване, с из-
ползването на квалифициран 
електронен подпис (КЕП), 
чрез модула „Е-кандидат-
стване“ в ИСУН на след-
ния интернет адрес: https://
eumis2020.government.bg.v

Пълният пакет доку-
менти по процедурите са 
публикувани на Единния 
информационен портал на 
Европейските структурни 
и инвестиционни фондове: 
https://www.eufunds.bg., ин-
тернет страницата на МИРГ 
„Шабла-Каварна-Балчик“ 
https://flag-shabla.eu/ и на 
ИСУН 2020 https://eumis2020.
government.bg/bg/s/Default/
Index.

Безвъзмездна финансова 
помощ по трите процедури 
се предоставя от Стратегия за 
ВОМР на МИРГ „Шабла-Ка-
варна-Балчик“, финансирана 
от Програма за морско дело и 
рибарство 2014-2020 г., чрез 
Европейския фонд за морско 
дело и рибарство.

 ОБЯВА
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, 
т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.2 от ЗОС; чл.24, ал.1, чл.93, ал.2 и 
чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. 
Шабла № 310/08.02.2022 г. и Заповед № РД-04-131/15.03.2022 
г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно 
наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 
17275.501.188.1 по КК на с.Горун с площ 70 кв.м., находяща се 
на ул.“Първа“ село Горун.  
Търгът ще се проведе на 12.04.2022г. (вторник) от 11:00 часа в 
сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Помещението  се отдава за срок от 5 (пет) години.
Началната тръжна цена е 105.00(сто и пет 0.00) лв. с ДДС на 
месец.
Стойността на тръжната документация е 10.00(десет) лв. и се 
заплаща в Данъчна служба – стая 109 от 28.03.2022 г. до 17:00 
ч. на 08.04.2022 г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра 
за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след 
представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 28.03.2022 г. до 08.04.2022 
г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от 
началната тръжна цена на имота и се внася по сметка BG 30 
IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 
АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 08.04.2022г. 
Предложенията за участие в търга се подават в работно време 
в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 28.03.2022г. 
до 17:00 часа на 08.04.2022г.

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

О Б Я В А
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 № 313/08.02.2022 г. на Общински 
съвет гр.Шабла и Заповед № РД-04-133/17.03.2022 г. на Кмета на 
Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба 
на следния имот – частна общинска собственост :

Решение на
Общински
съвет гр. 
Шабла

Имот Местона
хождение
(населено 

място)

площ
кв.м

Начална
тръжна

цена (лева) 
без ДДС

Депозит-
на

вноска
(лева)

313/08.02.2022

ПИ 27108. 
501.382
УПИ ХV, кв.8 с. Езерец 640 20 415,00 4 083,00

Търгът   ще  се проведе на 12.04.2022 г. (вторник) от 10:30 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 08.04.2022 г.
Получаването на тръжната документация става в стая 106 на 
Общината от 28.03.2022 г. до 16:00 часа на 08.04.2022 г., след 
представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 28.03.2022 г. до 08.04.2022 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 08.04.2022 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 08.04.2022 г.

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

О Б Я В А
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 № 315/08.02.2022 г. на Общински съвет 
гр.Шабла и Заповед № РД-04-134/17.03.2022 г. на Кмета на Общината, 
обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния 
имот – частна общинска собственост :
Решение на
Общински
съвет гр. 
Шабла

Имот
Местона

хождение
(населено 

място)

площ
кв.м

Начална
тръжна

цена (лева) 
без ДДС

Депозитна
вноска
(лева)

315/08. 
02.2022

ПИ 39493. 
501.811 УПИ 
IV-401, кв.29

с.Крапец 857 35 250,00 7 050,00

Търгът   ще  се проведе на 12.04.2022 г. (вторник) от 10:00 часа в 
заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.
Стойността на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) лева и се 
заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа на 08.04.2022 г.
Получаването на тръжната документация става в стая 106 на Общината 
от 28.03.2022 г. до 16:00 часа на 08.04.2022 г., след представяне на 
документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 28.03.2022 г. до 08.04.2022 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 
08.04.2022 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване 
на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 08.04.2022 г.

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

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!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ
на д-р Банчо Парушев Банчев, 
който на 26 март 2022 година 

навършва 80 години.

Най-сърдечни пожелания за крепко здраве, 
бодър дух и спокойни старини и още дълги 
години да си сред близките си. Нека бъде 

пълно сърцето ти с радост, обич и доброта. 
Радвай се на специалните моменти, които 

всеки ден ти предлага.
Честит празник!

От съпруга, дъщери, внуци и правнучка

„ЧЕСТИТА 
ПЪРВА 
ПРОЛЕТ!“ 

Учениците от I, III и V клас 
от ОУ „Св.Кл.Охридски“ с.Ду-
ранкулак пожелават на всички 
„Честита първа пролет!“ 

Материалите са изработени 
под ръководството на педаго-
гическите специалисти Силвия 
Славова и Златина Андреева в 
дейности по интереси.

„Добре дошла, Пролет!“ ка-
заха и учениците от II-IV клас и 
техният учител Нина Петрова.

Изгрев

ПОЕТИЧЕН КЪТ 

КЪМ ПРОЛЕТТА
Ти люлееш целий мир
и приспиваш снеговете,
лъчезарно слънце свети
над избистрената шир —
ти люлееш целий мир
и приспиваш снеговете.
 
Озаряваш нежний цвят
на обкитените клони,
твоята десница рони
мир и светла благодат —
ти даряваш нежний цвят
на обкитените клони.
 
И тъчеш на вихрен стан
своето ефирно рухо,
тули се полето глухо
в ласките на твоя блян —
ти тъчеш на вихрен стан
своето ефирно рухо.
 
И живееш всяка смърт,
всеки устрем на потока,
твойта сянка модроока
бди от ведросиня твърд —
ти живееш всяка смърт,
всеки устрем на потока.
 
И пробуждаш в младий дух
първите надежди бели,
към незнайните предели
устреляваш своя слух —
ти пробуждаш в младий дух
първите надежди бели.
 
Кротна бисерна роса,
твоите цветя полива,
ти летиш всегда щастлива
към всеблаги небеса —
кротка бисерна роса
твоите цветя полива.

Николай Лилиев

„НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПОБЕДА-1941 ГОДИНА“
ЕИК 176794201, тел.:05740/2220 

с.Горичане, общ.Шабла, ул.“Пета“ №5
ПОКАНА

 Читалищно Настоятелство към НЧ „ПОБЕДА-1941ГОДИНА“
   с.Горичане, общ. Шабла,

 КАНИ ВСИЧКИ  ЧЛЕНОВЕ ДА ПРИСЪСТВАТ НА ГОДИШНО 
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ,

което ще се проведе на 28.03.2022г. (понеделник) от 17.30 часа 
в с. Горичане ул. „Пета“№5, при следния 
ДНЕВЕН РЕД:
1.Актуализиране членовете на Общото събрание на читалището.
2. Отчет на ЧН за периода - април 2021г.- март 2022г.
3. Отчет на Проверителна комисия за периода - април 2021г.- март 2022г.
4. Представяне на Проекто-бюджет 2022г. и приемане на Бюджет 2022г.
5. Избор на членове на Читалищно Настоятелство.
6. Избор на членове на Проверителна комисия.
7. Избор на Председател на Читалищно Настоятелство.
8. Разни.
При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе същия ден в 

18.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

ПОКАНА
Читалищно настоятелство при НЧ „Изгрев-1936“с.Тюленово, 

кани своите членове да присъстват на редовно годишно-отчет-
но събрание, което ще се проведе на 05.04.2022 г. от 10.00 ч. в 

залата на читалището. Събранието ще се проведе при следния 
ДНЕВЕН РЕД:
1.Актуализиране членовете на читалището (освобождаване и 
приемане на членове).
2.Годишен отчет на НЧ „Изгрев-1936“:
- Доклад за дейността;
- Финансов отчет
3.Обсъждане и приемане на допълнения в Устава на НЧ „Из-
грев-1936“.
4.Други.

При липса на кворум, събранието ще се проведе  
един час след обявеното време.

Каним всички членове на читалището  
да присъстват на събранието.

От Читалищно настоятелство на НЧ „Изгрев-1936“

ЧИТАЛИЩЕТО В СЕЛО ЕЗЕРЕЦ С ПОДПИСАН ДОГОВОР КЪМ МИРГ
Народно Читалище „ Отец 

Паисий 1901“ с. Езерец под-
писа  Административен до-
говор № BG14MFOP001-
4.025-007-C01/10.03.2022 с 
Управляващия орган на Програ-
ма за морско дело и рибарство 
2014-2020 за предоставяне на 
безвъзмездна финансова по-
мощ на проект с наименование 
„Съхраняване на традиции, бит 
и култура чрез опазване, подо-
бряване и развитие на морското 
културно и природно наслед-
ство в с. Езерец, община Ша-
бла“. Проектът се осъществява 
по мярка 2.2.1 „Възстановяване 
и подобряване на природното 
наследство, културата и спор-
та на рибарската територия“ от 
Стратегия за ВОМР на МИРГ 
„Шабла-Каварна-Балчик“ и е на 
обща стойност 49  906,04  лв., от 
които 46 859,11 лв. се осигуряват 
от ЕС чрез Европейския фонд за 
морско дело и рибарство и дър-
жавния бюджет на РБ. Съ-фи-
нансирането от страна на Чита-

лището е в размер на 3 046,93 лв.
Основната цел на проекта е в 

пълно съответствие с основната 
цел на мярката, а именно да се 
насърчи социалното благополу-
чие, намаляването на бедността 
и икономическото развитие в те-
риторията на МИРГ Шабла-Ка-
варна-Балчик, чрез инвестиции 
в подобряване средата на живот.

Проекта включва строител-
но-монтажни работи за изграж-
дане на второстепенна построй-
ка на допълващо застрояване 
в имота на Читалището. Тя ще 
бъде подходящо оборудвана с 
възможност за провеждане на 
публични срещи, семинари, как-
то и мероприятия, свързани с  
популяризиране и съхранение 
на морското културно наслед-
ство и рибарството, специфично 
за региона и общината. Пред-
вижда се да бъде закупено кух-
ненско оборудване и обзавеж-
дане и компютърно оборудване.

Проектните дейности включ-
ват повишаване на осведо-

меността сред населението и 
широката общественост по от-
ношение на богатото природно 
и морско културно наследство, 
специфично за района, насърча-
ване на развитието на устойчива 
екологична култура и възпита-
ние и опазване на културните 
ценности на района, както и съх-
рананение на традициите, свър-
зани с рибарството и морското 
културно наследство. Предвиж-
да се организиране на събитие с 
тематичен характер – кулинарен 
ден, основан на традиции, оби-
чаи и занаяти пряко свързани и 
обвързани с рибарската терито-
рия и със специфичния за тери-
торията отрасъл – рибарството.

В изпълнение на Дейност 
„Повишаване на осведоменост-
та за опазване и подобряване на 
природното културно наслед-
ство чрез дейности по разпрос-
транение на знания за опазване 
на околната среда ще бъдат орга-
низирани:

- Кампания за привличане 

на вниманието на малките деца, 
младежи, гости и туристи, как-
то и на местното население по 
отношение на проблемите свър-
зани със замърсяването на окол-
ната среда; 

- Дискусии относно опаз-
ването на околната среда чрез 
намаляването на пластмасовите 
отпадъци, както и за ползите от 
разделно събиране; 

- Организирано почистване 
и разделно събиране на отпадъ-
ци в населеното място и в край-
брежната зона. Участниците ще 
се приканват да събират отпадъ-
ците разделно; организиране на 
тематична работилница на мор-
ска тематика.

- Прожектиране на късоме-
тражни филми през летния се-
зон в двора на Читалището на 
тема опазване на околната среда 
и запазване на рибарско селище 
като „ Етно селище” да се пази 
жив занаята. 

Срокът за изпълнение на 
проекта е 12 месеца.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ПОЧВАТА - ДОМ ЗА МИЛИОНИ ОРГАНИЗМИ“
Деца от III група  „Звездичка“ 

на ДГ „Дора Габе“ гр. Шабла под 
ръководството на  ст. учител 
Розалия Богданова  и ученици 
от ОУ „Св. Климент Охридски“ 
с. Дуранкулак с учител Нина 
Петрова участваха с рисунки в 
националния конкурс „Почвата 

– дом за милиони организми“.
Конкурсът се организира 

от световното движение „Съз-
нателна планета“ чрез местен 
доброволчески комитет с гла-
вен партньор Фондация „Бъл-
гаро-индийски технологичен 
форум Махатма Ганди“  гр. 

Пловдив. 
Снимките на творбите са 

публикувани във фейсбук гру-
пата на конкурса. В нея всеки 
потребител на социалната мре-
жа имаше възможност да гла-
сува за харесана  от него детска 

рисунка.
Крайният срок за гласуване 

изтече на 21 март 2022 година.
В този брой публикуваме 

творби от детската градина и 
училището в с. Дуранкулак.

Изгрев

Димитър Демирев и Ива Жечева на 6 години от ДГ „Дора Габе“ 
Шабла и тяхната творба „Дърветата и мишките“.

Гавраил Валентинов на 8 години от ОУ „Св.Кл.Охридски“ с.Ду-
ранкулак . Неговата рисунка „Ние живеем в почвата“.
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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

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

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

Община Шабла, в качест-
вото си на бенефициент по 
проект „Патронажна грижа + 
в община Шабла”, финансиран 
по АДБФП № BG05M9OP001-
6.002-0183-C01  от Оперативна 
програма „Развитие на човеш-
ките ресурси“ 2014 – 2020 г., в 
изпълнение на Дейност „Па-
тронажна грижа +“ продъл-
жава да приема документи от 
кандидати за потребители за 
предоставяне на почасови ин-
тегрирани здравно-социални 
услуги в домашна среда.

Целта на Дейност „Патро-
нажна грижа +“ е да се осигури 
здравна, социална и психоло-
гическа подкрепа на минимум 
19 лица с увреждания и лица 
в риск, във връзка с огранича-
ване разпространението и пре-
одоляване на последиците от 
COVID-19. Всеки потребител 
ще получава комплекс от ус-
луги до 2 часа на ден: помощ в 

дома (почистване, пране, соци-
ални контакти и др.); доставка 
на храна, хранителни продукти 
и продукти от първа необходи-
мост, вкл. лекарства, заплаща-
не на битови сметки, заявяване 
и получаване на неотложни 
административни и битови ус-
луги; медицински услуги, кои-
то не се предоставят по НЗОК 
в домашна среда като: мерене 
на кръвно, поставяне на ин-
жекции, смяна на превръзки, 
контрол върху приема на ле-
карства и др.; психологическа 
подкрепа с фокус към възста-
новяване на социалната инте-
грация на лицата в обществе-
ния живот.

Кандидатите за потребите-
ли следва да са от следните до-
пустими целеви групи: хора с 
увреждания, възрастни хора в 
невъзможност от самообслуж-
ване, лица над 54 г., други уяз-
вими групи, включително лица 

поставени под карантина във 
връзка с COVID-19, лица от 
рисковите групи за заразяване 
с COVID-19.

На кандидатите за потре-
бители, които отговарят на из-
искванията 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 про-
екта услуги в домашна среда не 
се заплаща месечна потреби-
телска такса. 

Проектът е с период на из-
пълнение до 13.11.2022 годи-
на. Заявления от кандидати 
за потребители се приемат в 
деловодството на Община Ша-
бла – ст. 106 на първия етаж в 
сградата на общината, до 1 ме-
сец преди изтичане на крайния 
срок за изпълнение на проекта.

Желаещите да бъдат вклю-

чени в социалната услуга по-
дават заявление по образец  с 
приложени към него Декла-
рация 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 предста-
вител или изрично упълномо-
щено лице, в деловодството 
на община Шабла – ст. 106 на 
първия етаж в сградата на об-
щината. 

Образци на заявления могат 
да бъдат получени на място, в 
деловодството на община Ша-
бла – ст. 106 или изтеглени от 
официалната интернет стра-
ница на Община Шабла – www.
shabla.bg. 

Телефон за контакти:  
05743/ 5037 – Галя Камберова, 

ръководител проект  
и Виктория Момчева, коорди-

натор проект.

БЛАГОДАРИМ ВИ ОТ СЪРЦЕ, МИЛИ ХОРА!
Ние сме бежанци от Украй-

на и искаме да изразим своята 
благодарност за оказаната ни 
помощ на жителите на село 
Граничар и на д-р Диян Анге-
лов от Дуранкулак.

Дълбок поклон за това, кое-
то направихте за нас и нашите 
деца! За храната, дрехите и ле-
карствата, които ни предоста-
вихте, за играчките и парични-

те средства. 
Благодарим на:Емилия Пее-

ва, Цола Желева, Галин и Янка 
Цонкови, Жана Кулева, Йовка 
Върбанова, Кичка Петрова, 
Йорданка Димитрова, Незехат 
Керим, Адие Михайлова, Ели-
ца Димитрова, Донка Станева, 
Милена Станева, Мариела Ва-
силева, строителна бригада от 
Шабла, Радка и Йови Стоянови, 

Йорданка Василева, Нели Пет-
рова, Невена и Пенчо Огневи.

Особено искаме да изра-
зим благодарността си на сем.
Огневи за предоставената 
къща и всекидневно оказвана-
та помощ, от която се нуждаем. 
Също така искаме да благода-
рим на Емилия Пеева за това, 
че първа се отзова и ни запозна 
с хората, които ни приютиха. 

Тя ни помагаше с каквото може 
в трудното за нас време.

Вашият народ е добър и 
отзивчив. Ние безумно сме 
ви благодарни за всичко! Ние 
винаги ще помним вашата ще-
дрост и гостоприемство! Гото-
ви сме да ви помагаме в трудни 
за вас времена, ако се наложи.

Благодарим ви от сърце 
мили хора! Бъдете здрави и 
нека е мирно небето ви.

Сем.Дю, сем. Шащук и  
сем.КопцовиТрите украински семейства – приютени в нашето село.

Альона Дю и Ирина Копцова в 
кухнята на временния си дом в 
Граничар.

НАСТАНЕНИТЕ В ЧАСТНИ ДОМОВЕ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ 
УКРАИНЦИ ТРЯБВА ДА ИМАТ АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

Настанените в частни  до-
мове украинци е необходимо 
да имат адресна регистрация, 
съгласно чл. 28 ал. 3 от Зако-
на за чужденците в Република 
България, напомнят от Об-
ластната дирекция на МВР в 
Добрич.

Чл. 28, ал. 3 от ЗЧРБ казва, 
че „Физическо или юридиче-
ско лице, предоставило под-
слон на чужденец, в срок до 
3 дни след предоставянето на 
подслона писмено уведомява 
службата за административен 
контрол на чужденците или 
районното управление на Ми-

нистерството на вътрешните 
работи по местонахождение-
то си за това обстоятелство, 
като съобщава имената, да-
тата на раждане, граждан-
ството, номера и серията на 
документа за самоличност на 
чужденеца“.

Регистрацията на украин-
ските граждани се извършва 
само от домакина. Това може 
да бъде частно лице, което им 
е предоставило свой частен 
имот за ползване, гостуване, 
както и собственици или уп-
равители на обекти, регистри-
рани като предоставящи ту-

ристическата услуга – хотели, 
хотелски комплекси, апартхо-
тели, мотели, общежития и др.

Когато регистрацията се 
прави от частно лице, предос-
тавило имота си на потърсил 
закрила украински жител, 
трябва да попълни адрес-
ни карти, с които може да се 
снабди от най-близкото РУ на 
МВР или от интернет страни-
цата на Министерството на 
туризма. Адресните карти са 
в 2 (два) екземпляра, като ва-
жно уточнение е, че единият 
екземпляр остава в местното 
РПУ на МВР, а вторият оста-

ва в домакина, регистрирал 
украинските граждани. Ек-
земпляр на адресната карта не 
се дава на чуждите граждани 
и не е необходимо те, като та-
кива, да се регистрират лично.

Когато регистрацията 
се прави от хотелиер или 
собственик на друг туристи-
чески обект, регистриран като 
лицензиран да предоставя 
услугата, подава регистраци-
ята чрез онлайн системата на 
ЕСТИ, която е интегрирана с 
МВР и не е необходимо да по-
пълва адресни карти.

Про нюз Добрич

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 Ус-

тава 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  
11.00 часа, независимо от броя на присъстващите.

От Управителния съвет на кооперацията

ПОКАНА
УС на Кооперация „Изток” гр. Шабла, община Шабла, 

област Добрич на основание Чл.26 ал.1 и Чл.27 ал.1 т.1 от 
Устава на кооперацията  свиква редовно общо годишно 

отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 
16.04.2022 година (събота) от 8,30 часа в сградата на 

кооперацията при следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Утвърждаване решения на УС за приемане и освобождаване 
на членове на кооперацията.
2. Отчет на УС за дейността  на кооперацията през 2021година. 
3. Приемане на годишния  финансов отчет за 2021 година.
4. Отчет на КС за 2021 година .
5. Определяне на регистриран одитор за проверка и заверка 
на ГФО за 2022 година.
6. Освобождаване от отговорност на  председателя на 
кооперацията и членовете на УС и КС за мандат 2018-2022 
година.
7. Избор на ръководни органи на кооперацията за мандат 2022- 
2026 година – (председател, УС, КС), както и на пълномощник 
на общото събрание на ОСЗК Добрич.

При липса на кворум  събранието ще се проведе 1 (един) 
час след обявеното време  на същото място, независимо 

от броя на присъстващите.
Каним всички член - кооператори да присъстват на 

събранието.

О  Б  Я  В  А 
УС на  ЗКПУ ”Захари Стоянов” с. Захари Стояново, 

общ.Шабла, област Добрич, на основание   чл.16 ал3 
т. 1 от Закона  за кооперациите и чл. 27 ал.1 т.1 от 

Устава на кооперацията ,  свиква  редовно, годишно 
отчетно изборно събрание, което ще се проведе  на 

09.04.2021г. от 9,00 часа, в стола на кооперацията, при 
следния 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване  на член-кооператори. 
 2. Приемане на отчета за управление на УС.
3. Приемане на годишния финансов отчет.       
4. Приемане  на отчета  контролния съвет. 
5. Избор на ръководни органи : Председател, УС, КС. 
6. Избор на пълномощник за общото  събрание на 
Кооперативния съюз.       
7.Текущи.
При липса на кворум събранието ще се проведе след 
1(един) час, на същото място, независимо  от броя на 
присъстващите.

УС на ЗКПУ “Захари Стоянов“  

НАЦИОНАЛНА ГОРЕЩА ЛИНИЯ 
ЗА КРИЗАТА В УКРАЙНА

Вече работи националната 
гореща линия за бягащите от 
войната в Украйна и за всич-
ки въпроси по посрещането 
им в България. Телефоните са 

02/9055555 и +380 322465075, 
публикувани на Единния ин-
формационен портал „Бъл-
гария за Украйна“ на адрес 
https://ukraine.gov.bg.              МС

http://www.shabla.bg
http://www.shabla.bg
https://ukraine.gov.bg
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