
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА
На 30 март 2022 година публично бе обсъден проектът на 

бюджет на община Шабла за 2022 година.
На срещата присъстваха 

кметът на Общината-Мариян 
Жечев, заместниците му Петър 
Атанасов и Цветелин Йорда-
нов, директори на здравни, об-
разователни и социални инсти-
туции, граждани.

Росен Василев – началник 
отдел „Бюджет, финанси и да-
нъчна политика“ в общинска-
та администрация представи 
по-важните моменти, заложе-
ни в проекта на бюджет за 2022 
година.

С 9 041 970 лв. ще разпола-
га Общината тази година, като 
това е с 500 хил.лв., по-малко от 
бюджет 2021 година.

Приходната част се формира 
от общински приходи, средства 
от републиканския бюджет  и 

заемни средства. От общински-
те приходи, най-много сред-
ства се планират да постъпя в 
общинската хазна от имущест-
вени данъци – 1 054 000 лв. и от 
общински такси 792 750 лв. Тук 
Василев обясни, че има много 
добро изпълнение за миналата 
година. Приходите получавани 
от държавата възлизат общо на 
5 095 133 лв., като 3 900 433 лв. 
са обща допълваща субсидия, 
660 700 лв капиталова и 534 000 

обща изравнителна субсидия.
Общо разходите за делеги-

раните от държавата дейности 
ще бъдат 3 946 433 лв., за мест-
ните дейности 4 571 637 лв, а за 
дофинансиране на държавните 
дейности се заделят 523 900 лв. 
Разгледано в проценти  - 53% 
от средствата са за работни за-
плати на персонала във всички 
структурни звена към Общи-
ната, 23% разходи за издръжка 
и текущи ремонти на публич-
ната инфраструктура и 14% за 
капиталови разходи. Най мно-
го средства отиват за функция 
„Жилищно строителство и 
БКС“ – 2  711  552 лв., следвана 
от функция „Образование“ – 
2 268 503 лв. и функция „Общи 
държавни служби“ – 1 719 099 

лв.
В капиталовата програма 

са заложени 3 688 665 лв., като 
средствата в нея постъпват от 
държавни трансфери – 1  054 
122 лв., собствени приходи – 
216 028 лв. и европейски сред-
ства – 2 418 515 лв.

Нови обекти, които ще се 
изпълняват тази година са: 
подмяна на дограмата на кмет-
ството в Езерец, основен ре-
монт на сградата на пощата в с. 

Крапец, финансиран частично 
по проект „Красива България“, 
ще се подготви работен проект 
за цялостен ремонт на учебната 
сграда и физкултурния салон 
на СУ „Асен Златаров“, подмя-
на на осветлението в централ-
ната градска част. По спечелен 
проект от фонд „Социална за-
крила“ ще се подмени кухнен-
ското оборудване в домашния 

социален патронаж в Шабла. 
Ще бъдат подменени частично 
водопроводите в селата Горун, 
Граничар и Тюленово за 731 
хил. лв., като  Общината в тази 
сума дофинансира ремонта със 
131 хил. лв, а останалите 600 
хил.лв са от държавата. За ра-
ботни проекти за рехабилита-
цията на пътя Тюленово-Горун 
и пътя Ваклино-Смин-Чер-
номорци-Захари Стояново са 
предвидени 36 хил. лв, като за 

изпълнението им ще се търсят 
пари от републиканския бю-
джет. Отделени са и средства за 
закупуването на мулчер, с кой-
то да се поддържат общинските 
зелени територии.

Предстоят и текущи ремон-
ти на улична мрежа - ул. „3-та“ 
и ул.“17-та“,  от кръстовището 
с ул. „20-та“ до кръстовището 
с ул. „21-ва“ в с. Крапец; ул. 

„12-та“ в с.Езерец; ул. „Ком“ и 
тротоарите по ул. „Комсомол-
ска“ в Шабла  и ул. „8-ма“, от 
кръстовището с ул. „10-та“ до 
кръстовището с ул. „26-та“ в 
с.Дуранкулак, като заделените 
средства са общо в размер на 
533 500 лв. 

От присъстващите в залата 
граждани постъпиха предло-
жения за включване в строи-
телната програма на Общината, 
асфалтиране на ул. „Надежда“ в 
Шабла и на част от ул. „15-та“ 
в с. Дуранкулак, както и разши-
ряване на услугата „Патронаж-
на грижа +“ в селата от Общи-
ната. Г-н Жечев отговори, че 
това ще се дискутира на заседа-
нието на постоянните комисии 
към Общинския съвет. 

Кметът на общината изра-
зи становище, че е песимист за 
изпълнението на тазгодишния 
бюджет.

Изгрев

Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.
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„Лекарят вижда страшното, докосва се до неприятното и от чуждите страдания си доставя собствени 
грижи.“

Хипократ

МИСЪЛ НА БРОЯ

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 вакуумира-
ни. (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.

СЪОБЩЕНИЕ
Към 4 април 2022 г., общи-

ят брой на диагностицираните 
лица с COVID-19 на територия-
та на община Шабла е 7 (седем). 
Един от тях се намира в болнич-
но заведение, а другите са на до-
машно лечение. Под карантина 
са поставени 6 (шест) лица.

Настоящата информация се 
предоставя от разработената 
система COV.ID, която пред-
ставлява национален центра-
лизиран регистър на случаите 
с COVID-19 в България. Инте-
грираната платформа дигита-
лизира събирането на лични и 
медицински данни от инсти-

туции, работещи със случаи 
на COVID-19, като регионални 
здравни инспекции, гранична 
полиция, МВР, общопрактику-
ващи лекари, болници, лабора-
тории и общини. Платформата 
обработва данните по струк-
туриран и сигурен начин, като 
дава на специализираните дър-
жавни институции информа-
ция в реално време.

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

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК
7 АПРИЛ!

Уважаеми съгражда-
ни,

Този ден е определен 
от Световната здравна 
организация за Ден на 
здравето!    

В условията на от-
шумяваща пандемична 
обстановка, за всеки 
един от нас е важно да 
остане физически и 
психически здрав, за 
да може успешно да из-
пълнява своите задъл-
жения към семейството 
и обществото.

На всички работещи в сферата на здравеопазването от сър-
це благодаря за устойчивостта и себеотрицанието, с което ра-
ботят, за да дават надежда, че ще живеем в по-добри дни и ще 
съхраним най-важното за всеки човек – нашето здраве!

 Дълбок поклон пред хората, които загубиха битката с боле-
стите на нашето съвремие!

                                              
С уважение и преклонение,

Д-р ЙОРДАНКА СТОЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА

УВАЖАЕМИ ЗДРАВНИ 
РАБОТНИЦИ,

Поздравявам всички 
Вас – лекари, медицин-
ски сестри, фелдшери, 
фармацевти, рехабили-
татори, санитари, със 
световния ден на здра-
вето – 7 април. Вие се 
грижите за здравето на 
хората и този Ваш из-
бор е определящ в жи-
тейския Ви път. Приз-
вани сте, да спасявате 
човешки живот, една 
нелека мисия, за която 
трябва силен дух, ре-
шителност и умение да се взема правилното решение в кри-
тични моменти.

С благодарност за неуморния Ви труд, за вложената енергия, 
за времето, което дарявате, за да се грижите за нас. А днес са 
дни на изпитания за всички ни.

Бъдете здрави! Бъдете силни! Продължавайте да вдъхвате 
надежда и да носите изцеление на хората!

Бъдете вдъхновени, целеустремени и посветени на благо-
родната си професия!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение,
МАРИЯН ЖЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА, 
ПОСЕЩАВАЩИ  

ДЕТСКА ГРАДИНА И ДЕТСКА ЯСЛА

От 1 април 2022 година за всички деца посещението на детска 
градина и детска ясла става БЕЗПЛАТНО.  

С изменения  в Закона за корпоративното подоходно облагане  
(§ 5 ),  които променят Закона за местните данъци и такси  
(чл. 6, ал. 1, б. „в“, „г“; раздел III; чл. 81) регламентираните и 

събирани до момента такси отпадат.

Началник отдел „Бюджет, 
финанси и данъчна политика“ 
- Росен Василев, кметът на Об-
щината – Мариян Жечев и зам. 
кметовете – Петър Атанасов 
и Цветелин Йорданов  (отля-
во-надясно на снимката).
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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

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

НОВООТКРИВАЩО СЕ ЗАВЕДЕНИЕ
на селищно образувание „Кария“

(бивше „При Бай Пешо“)
ТЪРСИ ЦЯЛОСТЕН ПЕРСОНАЛ

Телефон за връзка:0876/90-55-31

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“  

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 

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

На 6 април 2022 година се навършват
11 години 

от смъртта на 

ПАНАЙОТ ЖЕЛЯЗКОВ 
НЕЙЧЕВ 

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

Винаги ще си спомняме 
за твоите добри съвети и благородство.

Почивай в мир!

От семейството

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-РЕСТОРАНТ “ДЕЛФИНА”  
С. ТЮЛЕНОВО 

НАБИРА ПЕРСОНАЛ В КАТЕГОРИИТЕ: 
сервитьор, готвач и барман. 

За информация: 0885 095 931

ПРОДАВАМ
 

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ГЛЕДИЧ (ЦЕПЕНИЦИ) – 130 лв./куб. м. 
АКАЦИЯ (ЦЕПЕНИЦИ) – 120 лв./куб. м.

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

НАЕМАМ 
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ПОД АРЕНДА НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШАБЛА.

Телефон: 0885 298 172

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА
На 29 март 2022 година се проведе редов-

но заседание на Общинския съвет, на което 
присъстваха 9 от 11 общински съветници. 
Към предварително обявения дневен ред 
беше предложена за разглеждане една до-
пълнителна докладна записка.

По първите две докладни записки не се 
взе решение, поради подписани от общин-
ските съветници декларации за конфликт 
на интереси. Това доведе до липса на кворум 
и неразглеждане на материала.

Докладните записки касаеха отдаване-
то под наем на пасища, мери и ливади от 
общинския поземлен фонд за стопанската 
2022/2023 година и отдаването под аренда 
на земеделска земя.

На заседанието беше допълнена Програ-
мата за управление и разпореждане с имо-
тите общинска собственост за 2022 година 
в точките „ликвидиране на съсобственост“, 
„продажба на земя“ и „имоти, които ще бъ-
дат отдадени под наем“.

Общинските съветници дадоха съгла-
сие да бъде отдаден под наем част от имот 
с площ 1137 кв.м., общинска собственост, 
който ще бъде предоставен на Държав-
но предприятие „Пристанищна инфра-
структура“ за довършителните дейности 
на естакадата в Шабла. Договорът за наем 
се определя до приключването на ремонт-
но-строителните  дейности, но не по-дълъг 

от 5 години.
Община Шабла да кандидатства с проект 

„Рибарско селище – с.Крапец – Етап I“ по 
мярка на Местната инициативна рибарска 
група - бе решено на заседанието. Средства-
та необходими за осигуряване на собстве-
ния финансов  принос ще бъдат в размер на 
55 117 лв. без ДДС и заложени в бюджета на 
общината за 2022 година. Според кмета на 
общината Мариян Жечев, нашият проект 
има реалната възможност да събере макси-
мума от точки.

Съветниците приеха отчета за изпълне-

ние на решенията на Общинския съвет за 
второто шестмесечие на 2021 година и сва-
лиха от отчет изпълнените решения.

С 3 гласа „За“ и 6 „Въздържали се“ не се 
прие изработването на ПУП – План за за-
строяване на поземлен имот в землището 
на гр.Шабла за изграждане на 1 бр. ветро-
генератор.

След изчерпване на точките от дневния 
ред заседанието бе закрито от председате-
ля на Общински съвет Шабла -  д-р Йор-
данка Стоева.

Изгрев

ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 
В 142 ОБЩИНИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ  
ДА ПОЛУЧАВАТ ПАТРОНАЖНА  
ГРИЖА ДО КРАЯ НА 2022 Г.

Хора с увреждания, въз-
растни, които не могат да се 
обслужват сами, поставени под 
карантина заради Ковид-19 в 
142 български общини ще про-
дължат да получават здравни 
и социални услуги в домовете 
си до края на годината по опе-
рация „Патронажна грижа +“, 
информират от Министерство-
то на труда и социалната поли-
тика. 

Удължаването на договори-
те им за предоставяне на па-
тронажна грижа с още 6 месеца 
ще се финансира с допълнител-
ни 25 млн. лв. по механизма на 
Европейската комисия REACT-
EU за възстановяване на дър-
жавите-членки на ЕС от панде-
мията от Ковид-19.

По програмата се осигурява 
психологическа помощ и кон-

султиране, доставка на храни-
телни продукти и продукти от 
първа необходимост, закупени 
със средства на потребителите, 
както и съдействие за неотлож-
ни административни услуги. 
Подкрепа получават и социал-
ните услуги, които се финан-
сират от държавния бюджет, 
за прилагане на противоепи-
демични мерки за дезинфек-
ция, тестване на персонала и 
потребителите, преграждане на 
помещения при необходимост 
от карантиниране на заразен 
човек.

Припомняме, че подкрепата 
се осигурява с финансиране по 
Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси“ на 
Министерството на труда и со-
циалната политика.

Изгрев
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ИЗЛОЖБА НА РИСУНКИ ЗА ДЕНЯ 
НА ЗДРАВНИЯ РАБОТНИК

Броени дни преди 7 април – 
Ден на здравния работник, 17 
рисунки на деца при Общин-
ски детски комплекс (ОДК) 
Шабла украсиха коридора на 
втория етаж на Градската по-
ликлиника в Шабла. Малките 
художници са на възраст от 8 
до 11 години и са възпитани-
ци на  трите клуба при ОДК – 
„Еко арт ателие“, „Палитра“ и 
„Четки и боички“. Творчески-
те клубове са  с ръководител 
Десислава Донева.

Ето какво казаха за иници-

ативата общопрактикуващите 
лекари в Шабла:

Д-р Александра Козарева 
– „Приемам  идеята малките 
ни пациенти да ни уважат и 
поздравят със своите рисунки 
за професионалния ни праз-
ник.“

Д-р Илко Нанев – „Прият-
но сме изненадани и хиляди 
благодарности на децата и 
техните учители, че са се сети-
ли за нас и се надявам това да 
стане традиция.“

Д-р Йорданка Стоева – 
„Бяхме приятно изненадани 
от децата на Общински дет-
ски комплекс с изложбата, 
посветена на Деня на здрав-
ния работник – 7 април!

Радостно е, че децата се 
възпитават в дух на уважение 

към хората, които се грижат 
за здравето!

Благодарим на техните ръ-
ководители за инициативата!“

Изложбата ще остане до 
края на месец април.

Изгрев

ОБЯВА
НЧ „Дружба 1898” с. Дуранкулак 

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ  
ВРЕМЕННО РАБОТНИК  

НА ДЛЪЖНОСТТА „ХИГИЕНИСТ”  
НА 8-ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН ДО ЗАВРЪЩАНЕ НА 

ТИТУЛЯРА.
Необходими документи за кандидатстване:

Заявление за назначаване на работа в свободен текст.
Диплома за завършено средно образование.
Автобиография.

Заявления се приемат в читалището  
до 14 април 2022 г. включително.

Телефон за връзка: 0877 815 960

ПОЕТИЧЕН КЪТ

СИРОТНА ПЕСЕН
Ако загина на война, 
жал никого не ще попари - 
изгубих майка, а жена 
не найдох, нямам и другари.

Ала сърце ми не скърби - 
приневолен живя сирака 
и за утеха може би 
смъртта в победа ще дочака.

Познавам своя път нерад, 
богатствата ми са у мене, 
че аз съм с горести богат 
и с радости несподелени.

Ще си отида от света - 
тъй както съм дошъл, бездомен, 
спокоен като песента, 
навяваща ненужен спомен.

Димчо Дебелянов  
(28.03.1887 – 02.10.1916 г.)

Артистите от трета група „Звездичка“ и техните госпожи Ро-
залия Богданова отляво на снимката и Даниела Димова отдясно.

Отличените деца, които участваха в конкурси с рисунки и сти-
хове.

ПРОЛЕТНО ТЪРЖЕСТВО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
„Казват, че всяка Пролет е 

едно ново начало. Нека възраж-
дащата й сила да озари живота 
ни ! Да донесе мир, любов и 
хармония в дните ни! Да събу-
ди в нас забравените желания! 
Да възкреси изгубените ни на-
дежди!   Да ни даде достатъчно 
сила и устрем за да превърне в 
реалност всеки копнеж на ду-
шата си!“ С тези думи г-жа Да-
ниела Димова – старши учител 
в детската градина ни въведе в 
„Пролетното пробуждане“ на 
детската градина. Тържество 
организирано от педагогиче-

ските специалисти на всички 
възрастови групи. С много 
песни, танци и стихотворения 
децата от детската градина  по-
срещнаха пролетта. В главната 
роля бе Радостина Йотова от 
трета група, която внесе още 
свежест и красота в прекрасно 
аранжираната нова актова зала 
на детската градина. Децата с 
нетърпение очакваха празника 
и бяха много ентусиазирани да 
се представят по най добрия 
начин.Учителките умело бяха 
подбрали изява за всяко дете 
според възможностите му, така 

че всички се представиха   на 
сцената като истински артисти.

Празникът завърши с връч-
ването на грамоти от директо-
ра на ДГ „Дора Габе“, Теодора 
Вълчанова на децата, които 
участваха в конкурсите  „За да 
я има България“ и „Трети март 
в нашите сърца“ със стихове и 
рисунки.

Пролетното чувство в сър-
цата ни  не спира до тук, а про-
дължава с подготовка на един 
от най-хубавите християнски 
празници „Великден“.

Изгрев

В ролята на царица Пролет 
беше Радостина Йотова.

В петък (1 април) следобяд, Десислава Донева и Кирил Йотов от 
ОДК аранжираха и подредиха изложбата в коридора на Градска 
поликлиника Шабла.

В понеделник, 4 април, д-р Илко Нанев и д-р Йорданка Стоева 
бяха приятно изненадани от милия жест на малките художни-
ци от ОДК. (Д-р Александра Козарева не е на снимката, защото 
в понеделник изпълняваше другото си благородно задължение 
– дежурен в Спешния център.)
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РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП: Йордан Енев, Йорданка Радушева
СЪТРУДНИЦИ: Мария Недялова, Георги Стефанов, Дияна Димитрова, 
Николинка Георгиева, Мария Дончева, Невена Огнева, Деян Димитров, Галя Камберова, 
Христина Радева-Стоицева

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

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.

ВРЕМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ 

ПО ЛИНИЯТА ШАБЛА-СОФИЯ

ШАБЛА-СОФИЯ:
Тръгване – 9:00 часа; Пристигане в София – 18:00 часа.

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

Работно време на офиса на „Юнион Ивкони“ и „Етап Груп“ 
(в сградата на хостел „Шабла“), откъдето тръгват и 

където пристигат автобусите: 8:30 ч. – 13:00 ч., ежедневно.

Телефон за контакт: 0879/ 356-055

ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 
ХРАМ ,,СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ 

С. ТЮЛЕНОВО 
НАБИРА СРЕДСТВА ЗА 

довършителни работи 
на храма.

 Банка ДСК - клон Шабла
 Разплащателнa 

сметка-02-24564008
 IBAN-BG74STSA93000024564008

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!

Стоянка Тодорова: „ЕДИН ЗА 
ВСИЧКИ, ВСИЧКИ ЗА ЕДИН.“

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 оста-
ват само техни, а заслужават публичност. 

Предвид географската близост и исторически връзки между 
селата Горичане, Горун и Пролез, планът ни в редакцията на 
„Изгрев“ беше в миналия си брой да поместим интервютата с 
кметските наместници на трите села.

Кметският наместник на Пролез, Стоянка Тодорова имаше 
повече какво да каже и обособихме нейното интервю като от-
делно. В редакцията се радваме, че се получи така и в този си 
брой ви предлагаме разговора си с г-жа Тодорова:

„Изгрев“ – Какво от случи-
лото се във вашето село през 
миналата година заслужава 
да се отбележи? Според Вас, 
успешна ли беше годината за 
жителите на Пролез?

Стоянка Тодорова – Като 
всяко начало – трудна, с много 
предизвикателства, които бяха 
и естествен стимул за работа. 
Едно от най-големите предиз-
викателства беше справянето 
ни с COVID-19, както цял свят 
така не отмина и нашето малко 
село. В края на 2021  и в нача-
лото на 2022 година загубихме 
два човешки живота с доказан 
COVID-19. За такова малко 
село е много, при условие, че от 
2018 година нямаме нито един 
смъртен случай. Още десети-
ма се пребориха с болестта, 
макар че тя не беше доказана, 
тъй като въпросните хора не 
потърсиха медицинска помощ. 
Хората успяха да се спасят и да 
предпазят останалата част от 
населението, като се има пред-
вид, че всички бяха здрави пре-
ди това.

С девиза, който сме си из-
брали в началото на мандата 
„Един за всички, всички за 
един“ (като този на трима-
та мускетари), успяхме да се 
справим и с това предизвика-
телство. Жителите се самоиз-
олираха в домовете си, а хляб, 
лекарства, хранителни стоки от 
първа необходимост и всичко 
друго от каквото имат нужда 
им доставях по домовете. Така 
беше около месец, с цел да опа-
зим останалата част от селото и 
накрая успяхме.

През есента на 2021 годи-
на беше асфалтирана изцяло 
една отсечка от 800 м.на пътя 
Горичане – Пролез, но има още 
много такива отсечки за асфал-
тиране.

„Изгрев“ - Ще разкриете 
ли за нашите читатели някои 
от плановете, свързани с Про-
лез през настоящата година? 
Какво могат да очакват Ваши-
те съселяни, пък и гостите на 
селото?

Стоянка Тодорова - Тряб-
ва да се направи  ремонт на 
покрива на кметството, къде-
то всекидневно влизат хора, 
както и ремонт на сградата и 
постамента за поставяне на 
покойници в гробищния парк. 
Част от оградата на кметството 
е паднала и се нуждае също от 
ремонт.

Разбираме и знаем, че за 
всичко това, особено за пътя 
са нужни много средства, а 
Пролез не е единственото село 
в Общината, което има пробле-
ми… Трябва на всяко населено 
място да се отделят средства 
и да се направи по нещо. На-
дяваме се, че всичко ще стане 

и ще се оправи постепенно, 
за да може животът в Пролез 
да живне. Казват, че хората са 
като птиците – накъдето и да 
излетят от родните си гнезда, 
отново се връщат, за да почер-
пят сили за нов духовен полет... 

Ние трябва да продължа-
ваме да утвърждаваме до-
бруджанската кауза, да про-
буждаме патриотизма и да 
поддържаме онази приемстве-
ност между поколенията, която 
държи вечно жива родовата 
памет и преклонение пред ис-
торията.

Да можем да продължим 
традицията за провеждане на 
празника на селото на 10 сеп-
тември (който две години бе 
прекъснат поради епидемична-
та обстановка), да продължим 
да правим землячески срещи, 
за да могат хората да се завър-
нат в бащината къща, да се 
съберат, видят, поговорят. Да 
участваме активно във всич-

ки организирани от общината 
мероприятия, едно от които е 
Празника на плодородието ( 
който също вече две години не 
се провежда), на който всеки 
път се представяме отлично и 
вземаме награда.

„Изгрев“ – По принцип  
тук задаваме на нашите събе-
седници въпроса: „Какви са 
най-наболелите проблеми за 
жителите на вашето село?“. В 
отговорите си  на предишните 
въпроси, Вие споменахте за 
лошото качество на асфалто-
вата настилка на  шосейната 
връзка на Пролез с общин-
ския център, което явно е от 
съществено значение за ва-
шите съселяни. Сигурно про-
лезчани имат и други пробле-
ми…

Стоянка Тодорова – Основ-
ният и най-наболял въпрос е 
възрастта на живеещите в се-
лото. Най-младият е на 47 го-
дини, имаме една жена на 56, 
а останалата част от жителите 
са над 70 години. Най-въз-

растният жител е на 90 години. 
Проблемите в нашето село за-
почват с комуникациите, отда-
лечеността от общинския цен-
тър, лошия път. Това води до 
обезлюдяване на нашето китно 
и оживено в миналото селце. 

Друг наболял проблем е 
липсата на медицинско об-
служване и медицинско лице. 
Хората трябва или да ползват 
личен транспорт или да звънят 
на 112.

Голям проблем е и липсата 
на магазин за хранителни сто-
ки.

Има имоти с нови собстве-
ници, включително чужденци, 
също и много имоти, които за 
закупени, но изоставени. Ня-
кой ден, ако тези собственици 

се появят и завърнат тук, може 
би селото ще си възвърне броя 
на живеещите преди време.

Другите селища могат да се 
похвалят с близостта си до мо-
рето или общинския център, с 
големия брой жители или деца. 
При нас това го няма... 

Възрастните жители в село-
то казват, че знаят от прадедите 
си, че най-плодородните земи в 
Добруджа и община Шабла са в 
мерите на село Гий Орман (от 
27 юни 1942 година, вече почти 
80 години, селото е преимену-
вано в  Пролез). По-голямата 
част от населението е дало зе-
мите си за обработка на мест-
ната земеделска кооперация, от 
която си вземат и лично полз-
ване и им обработва и дворове-
те. Малко са селата в общината, 
които могат да се похвалят с 
подобна грижа от страна на ко-
операцията или арендаторите 
си. Поради това, че коопераци-
ята е в съседство с нерегламен-
тираното селско сметище или 
така нареченото „торище“ се 

поддържа редовно от нея, коя-
то е и всекидневно в помощ и 
под ръка на селото при възник-
нали спешни или извънредни 
проблеми. При почистване на 
селото те винаги са с нас.

Въпреки трудностите, по-
стигнатото досега и възник-
налите проблеми се дължат на 
подкрепата и не на последно 
място по важност на общин-
ското ръководство, които ви-
наги се отзовават и откликват 
на всеки наш зов за помощ.

Мили хора от община Ша-
бла, от фирма БКСТРО, от ръ-
ководството и колектива на 
ЗК „Янтар“ с.Пролез, изказвам 
своята и тази на жителите на 
селото благодарност за ваше-
то съдействие, за помощта ви. 
Ние ценим полаганите от вас 
и екипа ви усилия, свързани с 
решаването на възникналите 
наши проблеми в ежедневието. 
Приемете искрената ни благо-
дарност и пожелания за здраве, 
лично щастие и успехи във ви-
сокоотговорната ви работа.

„Изгрев“ – Какво ще поже-
лаете на жителите на Община-
та, а  и конкретно на съселяни-
те си?

Стоянка Тодорова – Ува-
жаеми жители на село Пролез, 
обръщам се към вас с думич-
ката „Благодаря“ на всички 
вас за проявеното разбиране и 
търпение както към мен, така и 
към община Шабла! Благодаря 
ви за подкрепата през измина-
лата 2021 година и вярвам, че 
2022 година ще бъде по-добра, 
въпреки затрудненията и  про-
блемите, възникващи в ежедне-
вието. Нека не забравяме цен-
ностите, които ни обединяват. 
Да бъдат смирени дните ни, да 
обичаме повече, да се радваме 
на малките победи в делничния 
ден. Да проявяваме разбиране 
към  околните, да вярваме в 
собствените си сили и в добро-
то.

Нека бъдем състрадателни и 
грижовни, да отворим сърцата 
си към самотните, към нуж-
даещите се. Духът на вярата и 
надеждата да бъде винаги с нас, 
защото заедно можем повече 
и „един за всички и всички за 
един.“.

Днес си давам сметка колко 
сила има в нашите задружни 
действия. Как енергията и до-
брите помисли на всеки един 
могат да преобразят средата 
около нас, въпреки затрудне-
нията около противоепиде-
мичните мерки, въпреки болес-
тта, която се всели сред нас… 

Пожелавам на вас, а и на 
всички жители на община Ша-
бла, време, за да се наслаждава-
ме на даровете всеки ден; смях, 
с който да се изправите пред 
многото предизвикателства; 
приятели, с които да споделяте 
радостите; мечти, които да ни 
помагат да вървим напред. 

Пожелавам ви щастие през 
всички сезони на живота!

„Изгрев“  - Благодарим ви 
за този разговор.

Стоянка Тодорова – Аз бла-
годаря, че отделихте място във 
вестника и за нас, по-малките 
села, за нашите проблеми и ра-
дости.

Екип на „Изгрев“

На 27 юни 2015 на земляческата среща в Пролез. Стоянка То-
дорова е в средата – между пролезчани и техни потомци от 
различни поколения.

Стоянка Тодорова открива 
поредно издание на събора в 
Пролез на 10 септември.
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