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МИСЪЛ НА БРОЯ

„Цялата работа е трудна до момента, в който я заобичате, а след това тя вълнува и става по-лесно.“

Максим Горки

ПРЕКРАТЯВАТ ДОГОВОРА ЗА ЕСТАКАДАТА НА
НОС ШАБЛА, ТЪРСЯТ КОЙ ДА Я ДОВЪРШИ
Договорът за изграждането на естакадата на нос Шабла
ще бъде прекратен и ще бъде
обявена нова обществена поръчка за избор на изпълнител, който ще довърши съоръжението. Това става ясно
от отговора на министъра
на транспорта и съобщенията Николай Събев на въпрос
на народния представител от
Добрич Мая Димитрова.
От него става ясно, че ДП
„Пристанищна инфраструктура“ след проведена обществена поръчка е възложило
изпълнението на обект „Инженеринг за възстановяване
на пристанищното съоръжение на нос Шабла – морска
естакада с островна площадка“ на ДЗЗД „Консорциум
Морска естакада Шабла“.
Строително-монтажните
работи са стартирали на 5 ап-

рил 2015 година със срок на
изпълнение на договора 14
месеца.
Договорът е на стойност
6 186 353,30 лева, като до момента стойността на изпълнението е 4 562 228,83 лева.
Обектът
представлява сложно за изпълнение
мостово съоръжение, като
изграждането и строителството на естакадата се извършва по „пионерен способ“, съгласно одобрената
технология, с използването
на специализирана техника
и водолази. Основната част
от дейностите от строително-монтажните работи се
извършват под вода, за което
са необходими благоприятни
хидрометеорологични условия. Лошите такива, подводните течения и мътността
възпрепятстват работата на

СЪОБЩЕНИЕ
Към 28 март 2022 г., общият брой на диагностицираните лица с COVID-19
на територията на община
Шабла е 5 (пет). Всичките са на домашно лечение.
Под карантина е поставено
едно лице.
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

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“.

СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА
КАМПАНИЯ „+ МЕН“ ЗА
ПОЛЗИТЕ ОТ ВАКСИНИТЕ И
ВАКСИНАЦИЯТА СРЕЩУ COVID-19
Инициативата е под мотото „+ мен“ и цели да повиши информираността на
българските граждани по
отношение на ваксинацията.
Стратегическата цел на
кампанията е да бъдат ограничени смъртните случаи
вследствие на COVID-19,
хоспитализациите на болни от COVID-19 (в т.ч. и
тези в интензивните структури на болниците), и дъл-

госрочните последици за
здравето на българските
граждани в резултат от
COVID-19.
Кампанията е в изпълнение на заложените мерки в Националния оперативен план за справяне с
пандемията от COVID-19,
одобрен от Министерския
съвет. В рамките на инициативата е създаден сайтът
www.плюсмен.бг.
Добрич онлайн

водолазите и монтажниците,
което многократно е довело
да спиране и забавяне на работата на монтажниците.
Освен това е установено наличие на кавернозен
генезис, което е наложило
промяна в технологията за
монтиране на стоманените
тръбни пилоти, увеличавайки времето за реализация на
проекта. Дълбочината за реализация на обекта с всеки
изминал метър се увеличава
и изпълнението става все
по-сложно. За последните
две години изпълнителят не
е изградил оставащите две
стъпки и площадката, като
съгласно договора е доказал
лоши метеорологични условия, които са приети от представителя на възложителя.
Същевременно той е съхранил доставените елементи,

необходими за довършване
на естакадата на наета от община Шабла площадка.
На последната среща, организирана в края на януари 2022 г. между страните
е договорено договорът да
бъде прекратен, като всички
задължения, произтичащи
от него за гаранционна поддръжка на изградените 353
метра и авторският надзор
ще продължат да се изпълняват от изпълнителя и след
прекратяване на договора.
В тази връзка ще бъде незабавно обявена процедура
за избор на нов изпълнител
за довършване на обекта, тъй
като площадката е от изключителна важност за определяне границите на морските
пространства на България,
посочва министър Събев.
Про нюз Добрич

ОТ 1 АПРИЛ ОТМЕНЯТ
ИЗВЪНРЕДНАТА
ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Правителството
няма
да удължава след 31 март
2022 г. срока на въведената
в страната извънредна епидемична обстановка. Решението е взето, след като
темата беше детайлно обсъждана в работен формат
от членовете на кабинета
няколкократно в рамките
на последния един месец.
Водещо е разбирането, че
след като вече близо две
години страната ни се намира в извънредна епидемична обстановка, към
настоящия момент ситуацията се следи и управлява
по предвидим начин и не е
необходимо ново удължаване на срока и запазване
на ограниченията за гражданите и бизнеса.
Считано от 1 април 2022
г. отпадат въведените от
министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на
територията на страната, свързани с: носене на
защитна маска за лице в
закрити обществени места; спазване на физическа
дистанция; ограничения в
броя на лицата, които могат да посещават едновременно обекти на закрито;

ограничения при осъществяване на присъствено обучение във висшите училища; забрана за свиждания
в болниците и социалните
услуги; изискването към
работодателите за допускане до присъствена работа
при възможност на не повече от 50% от персонала.
Към момента тече договарянето на новия национален рамков договор с
НЗОК, в рамките на което
се обсъждат възможностите за трайно увеличение на
лекарските заплати и тези
на медицинските сестри,
независимо от обявена епидемиологична обстановка.
Следващата седмица на
законодателно ниво ще
бъдат разгледани промени
за предлагането на работещи решения, които да
влязат в сила от 1.04. Целта
е по-доброто управление
на ситуацията в системата
на здравеопазването,
да
се гарантира адекватното лечение на пациенти с
COVID-19 и да се предвидят възможности за въвеждане на ситуационни и
регионални мерки при необходимост.
Про нюз Добрич

ОБЯВА
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.

ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
НА БЧК В ШАБЛА

ОРГАНИЗИРА СЪБИРАНЕ НА ДАРЕНИЯ
ЗА НУЖДАЕЩИ СЕ БЕЖАНЦИ
ОТ УКРАЙНА, КАКТО СЛЕДВА:
* 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)
* 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.

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.

КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ
НА НЕПОТРЕБНИ
ЕЛЕКТРОУРЕДИ

На 31 март 2022 година
(четвъртък) „Елтехресурс” АД,
съвместно с oбщина Шабла,
организират кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване във всички населени 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 извозване, 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 адрес order@makmetal.eu.
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НОВООТКРИВАЩО СЕ ЗАВЕДЕНИЕ

на селищно образувание „Кария“
(бивше „При Бай Пешо“)

ТЪРСИ ЦЯЛОСТЕН ПЕРСОНАЛ
Телефон за връзка:0876/90-55-31
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
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

ПРОДАВАМ

8 РАМКОВА ЕЛ. ЦЕНТРОФУГА
ЗА ВАДЕНЕ НА МЕД.
Телефон: 0889 47 32 51

ТЪРСЯ

да закупя бетонни колчета
Телефон: 0887 72 96 96
ПРОДАВАМ ДЪРВА
ЗА ОГРЕВ

ОТ 1 АПРИЛ 2022 Г.
МИНИМАЛНАТА РАБОТНА
ЗАПЛАТА СТАВА 710 ЛЕВА

Минималната работна заплата ще стане 710 лв. от 1 април
2022 г., реши правителството.
Размерът й ще се повиши с 9,2%
спрямо сегашната й стойност.
При определянето на новия й
размер са отчетени реалните
параметри на макроикономическата среда и възможностите на
държавния бюджет.
Предлаганият нов размер на
минималната работна заплата
ще допринесе за намаляване

на бедността сред работещите
и на неравенствата в разпределението на доходите. Ръстът на
най-ниското възнаграждение за
труд ще повиши покупателната способност и потреблението
на най-нискодоходните групи
от пазара на труда, ще увеличи
мотивацията на работната сила
и ще намали нелоялната конкуренция. От 1 април 2022 г. минималната работна часова заплата
ще бъде 4,29 лв.
МС

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

ОБЯВА
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“

ГЛЕДИЧ (ЦЕПЕНИЦИ)

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ „ЛОТОС“ – 2004

КУПУВАМ

Телефон: 0888 90 88 91

130 лв./куб. м.
Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА
ОБЩИНА ШАБЛА.
ИЗГОДНО! СПЕШНО!

Тел. за връзка: 0885/43-55-99
ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 29 март 2022 година

ДНЕВЕН РЕД
на редовно заседание на Общински съвет – Шабла, което ще
се проведе на 29.03.2022 г. (вторник) от 14.00 часа
Комисия по управление на общинската собственост, икономическа и инвестиционна политика и земеделие
1. Докладна записка относно отдаване под наем на пасища,
мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската
2022/2023 година, приемане на списък на пасищата, мерите и
ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване.
2. Докладна записка относно отдаване под аренда на земеделска земя.
3. Докладна записка относно отдаване под наем на част
от имот частна общинска собственост с идентификатор ПИ
83017.505.452 за поставяне на преместваем обект.
4. Докладна записка относно продажба на имот частна общинска собственост.
5. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на общината.
6. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на общината.
7. Докладна записка относно продажба на земя – частна
общинска собственост на собственика на законно построена
върху нея сграда.
8. Докладна записка относно учредяване на допълнително
право на строеж върху имот – частна общинска собственост.
9. Докладна записка относно определяне на наем на
ДП“Пристанищна инфраструктура“ гр.София.
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, законност, обществен ред и екология
10.Докладна записка относно кандидатстване на община
Шабла с проект „Рибарско селище – с.Крапец – Етап I по мярка
МИРГ Шабла-Каварна-Балчик-2.1.1.„Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията“ от Стратегия на
ВОМР на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик.
11.Докладна записка относно изпълнение решения на Общински съвет-Шабла за второто шестмесечие на 2021 година.
12.Други.

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 20222026 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.

КУПУВА
земеделска земя и дворни места в общините
Шабла, Каварна, Балчик и Генерал Тошево.

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.
На най-високи цени!
Телефон за контакт: 0887/70-75-41
ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 28 март 2022 година

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 3 април 2022 година се навършват

се навършват

се навършиха

12 години

4 години

40 дни

без прекрасния човек

от смъртта на скъпия ни съпруг,

от смъртта
на

ИВАН ПЕНКОВ
ИВАНОВ

Смъртта е миг, споменът е вечен.
Дълбок поклон пред светлата ти памет.
Почивай в мир!
От семейството

баща, дядо и прадядо

КИРИЛ ЙОРДАНОВ ЙОТОВ
Ще минат дни, месеци, години,
но ние никога няма да те забравим!
Поклон пред светлата ти памет!
От семейството

АНТОН АНДРЕЕВ
МАНЕВ
починал на 68 години
Никога няма да те забравим
и вечно ще скърбим за теб.
Поклон пред светлата ти памет!
От семейството

ИЗНЕСЕН УРОК В БИБЛИОТЕКАТА
На 25 март 2022 година,
Благовещение, учениците
от III клас на СУ „Асен Златаров“ Шабла с класен ръководител Милена Тодорова
проведоха изнесен урок в
детския отдел на читалищната библиотека. Той беше
посветен на пролетта и зараждащата се природа.
В началото, библиотекарят Десислава Петрова
разказа на учениците за
празника и легендата за кукувичката. Всяко дете получи и прочете стихотворение, а след това трябваше
и да отговори на въпроси
– кой е главния герой, какви части на речта е използвал автора и други, с които
си припомнят наученото до
момента в часовете по Бъл-

гарски език и литература.
Следващото предизвикателство за децата беше да
измислят мелодия на първия куплет от стихотворението, което прочетоха.
Задача, която не затрудни
малките меломани. Един
прекрасен начин да се съчетае часа по български език с
този по музика.
В третата задача третокласниците трябваше да
покажат своите умения по
Изобразително
изкуство.
Темата, разбира се беше
пролетна картина, а използваните техники всеки сам
можеше да избере. Зелени и
разцъфнали дръвчета, птички, поляни, цветни дъги
оживяха на рисувателните
листи. Тук се вплетоха и зна-

ата сесия на Генералната конференция на Организацията на
ООН по въпросите на образованието, науката и културата

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!

ПРОЛЕТ

Ти чул ли си как свири чичопей,
когато пролетта се кичи в бяло,
синигерът със страстните му трели,
цвъртеж на лястовичка полетяла.

Целуван ли си ти във ранно утро
от слънцето окъпано в росата,
когато леко тих ветрец подухва
и нежно те погалва по косата.

нията по Околен свят за заобикалящата ни природа.
Третокласниците са първите посетители, които по-

сещават библиотеката, след
като интериорът беше изцяло променен и обновен.
Йорданка Радушева

(ЮНЕСКО) / 26 октомври – 17
ноември 1999/ в Париж, Франция, прието на 3 ноември 1999 г.
Целта на този празник е, да популяризира четенето, писането
и публикуването на поезия по
света, както и “да даде признание и сила на националните,
регионалните и интернационалните организации за поезия”.

Срещата откри Аделина Божанова – библиотекар в отдела
за възрастни и обясни на присъстващите защо четенето е

ПОЕТИЧЕН КЪТ
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Упойван ли си с мирис на трева,
с ухание на теменужки диви,
куп бисерчета в тъмната гора,
с които се закичват самодиви.

„ПОЕТЕСИТЕ“ – ПОЕТИЧНА ВЕЧЕР
В СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ПОЕЗИЯТА

На 21 март 2022 година в
изложбената зала на НЧ „Зора
1894“ Шабла се състоя поетична вечер, наречена „Поетесите“.
Тя бе посветена на Световния
ден на поезията – 21 март.
“За всеки жив читател и
всеки жив поет.” бе мотото на
празника.
Световния ден на поезията
се отбелязва по решение на 30-
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посветено на поетесите:
Първо защото месец март
е посветен на жената, на майката и благата вест, на възраждащата се природа. От друга
страна жените-поетеси остават на заден план за сметка на
преобладаващото мъжко присъствие.
Участниците нямаха ограничения при избора на произведение, но бяха предпочели да
четат български авторки.
Преди
самото
четене,
най-малката участничка, Карина Георгиева на 6 години
поздрави присъстващите със
стихотворението на Христина

Петрова – „Част от пролетта“.
Прозвучаха произведения
от бургаските поетеси Петя Дубарова, Венда Райкова, Керана
Ангелова, още от Миряна Башева, Блага Димитрова, Маргарита Петкова.
Стефан Жечев – дългогодишен учител и автор на стихосбирки прочете стихове от
Радка Шидерска – Фалк. Свои
стихове представиха шабленските поетеси Люба Захова и
Елена Маринова.
Кът с книги на дами, рисуващи с думи, посрещаше любителите на поезията.
Изгрев

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!

Заспиваш ли си вечер уморен,
когато вънка влюбен славей пее,
от пролетта погълнат, покорен,
в далечната луна очи зареял.

Кирил Христов

ПРОЛЕТЕН ПРАЗНИК

Пролетта започва днес - специален повод за парти!
С тези думи секретарят
на НЧ „Дружба 1898“ Живка
Мянкова посрещна ученици от
V, VI и VII клас.
По инициатива на Златина
Андреева - учител от ОУ „Св.
Климент Охридски“ с. Дуранкулак учениците от клуба по интереси гостуваха в читалището.
Тържеството премина с
много танци и песни, собствени артистични изяви на всеки

от участниците и пролетна състезателна кръстословица.
За всяко дете имаше торта и
сладкиши.
За НЧ „Дружба 1898“ беше
радост и удоволствие да бъде
домакин на детското пролетно
парти!
Честита пролет на всички!
Живка Мянкова,
секретар на НЧ „Дружба
1898“
с.Дуранкулак

ПОКАНА
Читалищно настоятелство при НЧ „Изгрев-1936“с.Тюленово,
кани своите членове да присъстват на редовно годишно-отчетно 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 „Изгрев-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“
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КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ НА
ГОРИЧАНЕ И ГОРУН ПРЕД „ИЗГРЕВ“

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.
Две от селата в нашата община се намират в съседство с общинския център. Горичане и Горун са селища с история, културни
традиции и име в Областта. Много известни и почитани хора в
Добрич, Варна, а и в цяла България са с корени от тези села в община Шабла. Към кметските наместници на Горичане – Евгения
Димитрова и Горун – Светла Колева, от „Изгрев“ се обърнахме със
следните въпроси:
Какво от случилото се във народните читалища, народния
вашето село през миналата го- певец Илия Луков, който взе
дина заслужава да се отбележи? участие в богатата програма. НаСпоред Вас, успешна ли беше градени бяха самодейци – ветегодината за жителите селото?
рани. На 8-ми ноември, по стар
Ще разкриете ли за нашите стил беше направен водосвет в
читатели някои от плановете, храм „Св.влмчк. Димитър Сосвързани с вашето село през лунски“.
настоящата година? Какво моПрез настоящата година се
гат да очакват Вашите съселя- надяваме отново да бъдат закуни, пък и гостите на селото?
пувани имоти в селото, за да се
Какви са най-наболелите увеличава населението, да идват
проблеми за жителите на ваше- млади хора и да се разнообрази
то село?
живота в него. Има вече закуКакво ще пожелаете на пени места, дори ще започват
жителите на Общината, а и строежи. Стараем се да поддърконкретно на съселяните си?
жаме уличното осветление, защото това е много важно за хоДамите бяха любезни да ни рата. Стараем се да поддържаме
отговорят:
улиците чисти. Гробищния парк
ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА,
кметски наместник на с. Горичане
Най-важното, което се е случило през миналата година и заслужава да се отбележи е затварянето на единствения магазин
в селото. Нещо, което е неблагоприятно за горичанци. Магазина
затвори врати заради ниския
стокооборот. И това налага сега
в селото хляба да се доставя два
пъти седмично и в сградата на
читалището да се раздава.
Другото важно, което се е
случило е, че на 6 август 2021
година чествахме 80 годишнината от създаването на НЧ
Евгения Димитрова привет„Победа-1941“. На тържеството
ства дошлите на 80-годишприсъстваха много гости, сред ния юбилей на читалището в
които беше г-н Николай Дой- селото, 6 август 2021 година.
нов – председател на Съюза на

ежегодно третираме с препарати
против плевели, за да го запазим
в състоянието, в което се намира.
Надявам се някой ден и на
останалите две улици да се направи ремонт. Това са улиците
„Втора“ и „Четвърта“. А пътя Горичане – Шабла също трябва да
се поддържа, защото дупките се
появяват всяка година.
Най-наболелия проблем за
жителите на нашето село е водоподаването. Много често,
особено през лятото, се случва в
селото да има много ниско налягане на водата или напълно да е
спряла. По два-три дни нямаме
вода, като се има предвид, че водопровода е подменен.
Друг проблем е, че няма обхват на мобилните оператори.
На горичанци и на всички
жители на община Шабла пожелавам да са най-вече здрави и
благословени.
СВЕТЛА КОЛЕВА, кметски
наместник на с. Горун
През изминалата година не
можем да се похвалим с много.
Бяха заделени средства от общината и ремонтирани две стаи
на втория етаж на сградата на
кметството, както и бе боядисан
коридорът на същия етаж.
Едната стая е оборудвана за
банкетна зала, а в другата ще намират място старинни вещи и
носии. Все още се набират нужните материали за това. Подменена беше и инсталацията на
сградата, както и санитарния
възел. Единствено киносалонът
остана в недобро състояние. За
годината от гледна точка на успеха, не мога да кажа, че беше в
разгара си, предвид пандемията. Много от жителите в селото
се заразиха и загубихме млад
човек в разцвета на силите си.
През настоящата година е
запланувано саниране и боядисване на читалищната сграда.

Освен това ще бъде подновена и
част от водопроводната мрежа.
Имаме думата на ръководството на общината, че през настоящата година пътят Горун – Тюленово, който от много години
подлежи на ремонт, ще бъде ремонтиран и проходим. Надявам
се, че през настоящата година
ще имаме възможността да организираме празника на селото
-24 май, а също така и дългоотлаганата 5-та земляческа среща
на селото.
Най-наболелият въпрос е
демографският. В селото няма
много хора, а повечето са над
60 години. Има запустели и паднали къщи, безлюдни улици.
Наследниците не си поддържат
имотите. Има много закупени
през 90-те години, които не се
стопанисват.
Освен това в село Горун има
един трансформатор и в едната
част на селото е слабо захранването.
Пожелавам на жителите на
село Горун и на общината много здраве и дълголетие. Нека
бъдем по-добри хора и така
светът ще стане едно по-добро
място за живеене.
Нека са пълни душите и
сърцата ни с обич, с благодарност и човещина. Да оставим
завистта и омразата настрана и
да живеем достойно този голям
сън, наречен живот!
Екип на „Изгрев“

В настоящия брой на вестник „Изгрев“ публикуваме още
две творби от детската градина

лиони организми“.
Крайният срок за гласуване
изтече на 21 март 2022 година,

а резултатите ще бъдат обявени
на 31 март.
Късмет, малки таланти.

Светла Колева

Катерина Тихомирова, на 8 години от ОУ „Св.Кл.Охридски“ с.Дуранкулак. Нейната рисунка е озаглавена „Почвата – моя живот“.

Ванеса Ялнъзова - Елис Илиева, на 6 години от ДГ „Дора Габе“
Шабла. Тяхната творба се нарича „Събуждане“.

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“

ВРЕМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ

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

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

Уведомяваме Ви, че на
29.03.2022г. от 8:30ч. до 13:00ч.
ще се проведат стрелби със
7.62мм автомат „Калашников“
и 9 мм пистолет „Макаров“ в
района на Зенитен полигон –
гр. Шабла.

Забранява се влизането и
движението на плавателни
съдове северно от естакадата
и южно от къмпинг „Добруджа“.
НАЧАЛНИК НА ВОЕННО
ФОРМИРОВАНИЕ 36780

ПОКАНА

„ПОЧВАТА – ДОМ ЗА МИЛИОНИ ОРГАНИЗМИ“
и училището в с. Дуранкулак,
които участват в националния
конкурс „Почвата – дом за ми-

СЪОБЩЕНИЕ

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 – Балчик“ свиква Общо събрание, което да се проведе на 30.03.2022
година от 17.00 часа в гр. Шабла, ул. “Равно поле” № 35 в Голямата 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 финансовият отчет на юридическото лице с нестопанска цел Сдружение „МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“ за 2021 г.
2.Други.
Общото събрание ще се състои от всички членове на сдружението или техни представители/законни или изрично упълномощени 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 същия 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.
Гр. Шабла

Мариян Жечев
Председател на УС на
МИРГ Шабла – Каварна - Балчик

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.

ПО ЛИНИЯТА ШАБЛА-СОФИЯ

ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ
ХРАМ ,,СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“
С. ТЮЛЕНОВО

ШАБЛА-СОФИЯ:
Тръгване – 9:00 часа; Пристигане в София – 18:00 часа.
СОФИЯ-ШАБЛА:
Тръгване – 10:30 часа; Пристигане в Шабла – 19:05 часа.

НАБИРА СРЕДСТВА ЗА

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.

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

Телефон за контакт: 0879/ 356-055

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

довършителни работи
на храма.

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

