
Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

Вторник, 12 април 2022 г. Брой 15 (864)

„Само живеене не стига, човек трябва да има слънце, свобода и малко цветя.“
 Ханс Кристиан Андерсен

МИСЪЛ НА БРОЯ

РЕСТОРАНТ „ FISHE GRILL“ ШАБЛА
НАБИРА ПЕРСОНАЛ 

бармани, сервитьори и кухненски 
работници.

Телефон: 0894 34 28 26

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с чл.13 ал.1, т.9 
от  Наредба № 8121з - 968  от  
10.12.2014 г. обн . ДВ бр.105 
/ 19.12.2014 г.  за правилата 
и нормите за пожарна без-
опасност при извършване 
на дейности в земеделските 
земи, всички юридическите 
и физически лица, осъщест-
вяващи дейности в земедел-

ски земи са длъжни до края 
на месец април да представят 
в РС ПБЗН Шабла схеми с 
разположението на засетите 
площи с житни култури, по-
жарозащитните ивици, пъ-
тищата за придвижване на 
пожарната техника и дейст-
ващите водоизточници! 

 РС ПБЗН ШАБЛА

СЪОБЩЕНИЕ
Уведомяваме Ви, че на 

13.04.2022 г. от 8:30 ч. до 13:00 ч. 
ще се проведат стрелби със 7.62 
мм автомат „Калашников“ и 9 
мм пистолет „Макаров“ в района 
на Зенитен полигон – гр. Шабла.

Забранява се влизането и 
движението на плавателни съ-
дове  северно от естакадата и 
южно от къмпинг „Добруджа“.

НАЧАЛНИК НА ВОЕННО 
ФОРМИРОВАНИЕ 36780

СЪОБЩЕНИЕ
Към 11 април 2022 г., общи-

ят брой на диагностицираните 
лица с COVID-19 на терито-
рията на община Шабла е 1. 
Лицето се намира в болнично 
заведение. Под карантина са 
поставени 5 (пет) лица.

Актуална информация от-
носно ситуацията с COVID-19 
можете да намерите в офици-
алния уебсайт на община Ша-
бла, в секция „Коронавирус“, 
подраздел „Важна информа-
ция“.

КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА 
НЕПОТРЕБНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

На 12 май 2022 година (чет-
въртък) „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 11 май 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.

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. (най-необходими са стекове с 0.5 
л. бутилки.) 

* 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.

„ПОРТУС КАРИА“ ЩЕ ОРГАНИЗИРА 
ДВА ТУРНИРА  ПРЕЗ СЕЗОН 2022
През юли, шабленският морски клуб ще направи и турнира в Каварна

След проведеното Общо 
събрание на Българската фе-
дерация по подводни спортове 
(БФПС), беше приет и обна-
родван новия спортен календар 
за състезанията по подводен 
риболов за 2022 г., чиито про-
ект беше изготвен от Димитър 
Франгов – председател на СНЦ 
„Морски клуб Портус Кариа“ и 
член на УС на БФПС. Годината 
предвижда един доста нато-
варен график за шабленските 
подводни рицари, състоящ се в 
серия от 9 кръга за купа „Бъл-
гария“, Държавно първенство 
и един приятелски турнир през 
октомври. 

За първи път от създаването 
си, „Портус Кариа“ планира да 
организира цели два турнира 
в рамките на един уикенд през 
юли. Освен традиционната 
надпревара в с. Тюленово, коя-
то е еталон за прекрасна орга-
низация,  шабленският морски 
клуб е предвидил да възстано-
ви състезанието в гр. Каварна, 
като кръг от купа „България“. 
Този турнир не се е провеж-
дал от 2019 г., когато последно 
го организира клуб „Балтек“ 
съвместно с община Каварна. 
Акваторията, заключена между 
нос Калиакра и бреговете под 
голф игрищата на „Трейшън 
клифс“ е изключително инте-
ресна, атрактивна и често пъти 
„рибна“. Оттам шабленци има-
ме прекрасни спомени, като 
2-рото място на Йовчо Нико-
лов и „Наградата за най-голяма 
риба“ на Димитър Дражев от 
2019 г. 

Идеята на управата на „Пор-
тус Кариа“ за възстановяването 
на този турнир датират от 2020 
г., но за съжаление заради пан-
демията от Ковид-19 и липсата 
на финансиране, това не можа 
да се осъществи. Предстоят 
още разговори със спонсори и 
община Каварна, но по пред-
варителни данни вероятността 
тази година това начинание да 
се осъществи и много голяма. 

На подводните риболовци 
предстои и международен тур-

нир - Евро-африканско пър-
венство в Тунис, на което ще 
участва националния отбор на 
България, в който на този етап 
няма да има представител на 
шабленския подводен риболов. 
Националният отбор се опре-
деля от УС на БФПС измежду 
десетте най-добри състезатели 
в 3-годишната ранглиста. 

За съжаление, състезате-
лят на  „Портус Кариа“ - Пе-
тър Петров, който успя да 
се пребори за 9-тото място 
в класацията за национален 
отбор, бе сполетян от внеза-
пен сърдечен проблем в на-
чалото на 2022 г., което ще го 
отдалечи от състезателната и 
подводна дейност за извест-

но време. За щастие неговата 
операция премина успешно и 
понастоящем той се възстано-
вява изключително бързо. Да 
му пожелаем скоро да се при-
бере от болницата вкъщи и в 
най-кратки срокове да възста-
нови нормалния си ритъм на 
живот. В знак на солидарност 
към неговата съдба, от морски 
клуб „Портус Кариа“ бе про-
ведена дарителска кампания 
за набирането на средства за 
операцията на Петър, в която 
освен членовете на клуба, се 
включиха граждани от цяла 
България, както и много хора 
от харпунджииското съсловия 
и другите клубове от страната. 
Изключителен пример за до-
брота и благородство!

Да пожелаем здраве, късмет 
и много успехи на нашите със-
тезатели в предстоящия сезон 
по подводен риболов. 

Сигурни сме, че СНЦ „Мор-
ски клуб Портус Кариа“ ще 
продължава усърдно да защи-
тава честта на община Шабла и 
шабленската морска школа.

Изгрев

Отборът на „Портус Кария“ е готов за сезона.

Календарът на БФПС за турнирите по подводен риболов за годината.
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КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

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

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

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

БРЪСНАРО-ФРИЗЬОРСКИ САЛОН 
„ПРИ ПОЛИ“
Ви очаква с

работно време: от понеделник до петък
08:30 – 18:00 часа.

събота – 09:00 – 14:00 часа.
Салонът се намира на Градския пазар в Шабла 

(срещу аптека „Вита-КА).
Моля, заповядайте!

КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ИНВЕСТИЦИОННО УВЕДОМЛЕНИЕ
От Мария Димитрова Гълъбова

ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ОСНОВЕН РЕМОНТ, 
РЕКОНСТРУКЦИЯ, ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И 

СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ 
СГРАДИ С ИДЕНТИФИКТОР

83017.504.4378.4 и 83017.504.4378.8 в 
еднофамилни жилищни сгради.  

Пристройка към сграда 83017.504.4378.4 и плътна 
ограда с H=2.20 м.Съгласно чл.48, ал.9 от ЗУТ в 

УПИ X – 4378; квартал 43, гр.Шабла.

ПОКАНА

УС на Кооперация „Граница” с.Граничар, общ.
Шабла, обл.Добрич, свиква годишно отчетно 

събрание на 30.04.2022 година (събота) от 
09.00 часа в залата на читалище „Свобода 1940” 

с.Граничар при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на член-кооператори.
2. Отчет за работата на УС на кооперацията.
3. Приемане на годишният финансов отчет.
4. Отчет на КС на кооперацията.
5. Разни.

При липса на кворум, събранието ще се проведе 
един час след обявеното време, независимо от 
броя на присъстващите.
Каним всички член-кооператори да присъстват на 
събранието.

От ръководството

ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА 
БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ 
ПРОЛЕТНИЯ СЕЗОН

С настъпване на пролетно 
- летния сезон и повишаване 
на дневните температури   ще 
започне почистване на насе-
лените места и териториите 
на различни обекти от горими 
отпадъци и суха тревна расти-
телност. При почистването на 
стопанските дворове, земедел-
ските земи, вилни имоти и те-
риториите на складове с лесно 
запалими и горими материали, 
течности и газове в много слу-
чаи се изгарят отпадъци и сухи 
треви, без да се вземат необхо-
димите мерки за противопо-
жарна безопасност. 

Случва се така, че хората 
подценяват обстановката и за-
бравят за противопожарните 
правила. Това води до запалва-
ния, които трудно се контроли-
рат и често  прерастват в пожа-
ри. Пожарите се предизвикват 
и от небрежно захвърлена ци-
гара, умишлено опожаряване 
на сухите тревни площи или 
детска игра с огън.

Препоръчваме Ви: 
- горимите отпадъци по въз-

можност да се изхвърлят на 

сметища или други определени 
за целта места;

- да се наблюдават посто-
янно местата за изгаряне на 
растителни отпадъци, като се 
осигурят с подръчни средства 
за гасене (съд с вода, лопати, 
мотики, тупалки  и др.);

- след изгаряне на отпадъци-
те, огнището да се загаси с вода 
или затрупа с пръст;

- да не се допускат деца да 
играят в близост до огъня, или 
с кибрит и др. запалителни 
средства;

- да не се изхвърлят неизга-
сени цигари в сухи треви, поле-
защитни пояси и треви; 

- надеждно да се загасят 
угарките и клечките от кибрит;

- да не се допуска умишлено 
опожаряване на сухи треви;

- да не се пали огън при вет-
ровито време;

- в горите и местата за отдих 
да се пали огън само на обозна-
чените и пожарообезопасени 
места;

- да не се оставя запален 
огън без наблюдение.

РС ПБЗН ШАБЛА

НА 15 АПРИЛ ЩЕ ЗАПОЧНЕ ИЗПЛАЩАНЕ 
НА ДОБАВКАТА ОТ 70 ЛЕВА ЗА 
ПЕНСИОНЕРИТЕ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Допълнителната сума в раз-
мер на 70 лева, с която да бъде 
осигурена подкрепа за Велик-
ден на българските пенсионе-
ри, ще започне да се изплаща 
от 15 април, информираха от 
пресцентъра на Националния 
осигурителен институт.

От НОИ напомнят, че из-
плащането на сумата от 70 лева 
не зависи от размера на полу-
чаваната пенсия и ще достигне 
до над 2 милиона пенсионери. 
За тази подкрепа Министер-
ският съвет прие постановле-
ние, с което одобри допълни-
телен трансфер в размер на 
142 888 760 лева по бюджета на 
държавното обществено осигу-
ряване за 2022 г.

Редовното изплащане на 
пенсиите и добавките към тях 
за април т.г. ще се извърши в 
периода между 7 април (чет-
въртък) и 20 април (сряда). 
Едновременно с тях отново 
ще бъдат направени и допъл-
нителни плащания, които не 

представляват пенсии или 
добавки по осигурителното 
законодателство, но норма-
тивно е установено да се из-
плащат по реда, предвиден за 
пенсиите:

добавка от 60 лв., отпусната 
с постановление на Министер-
ския съвет, с цел подпомага-
не на пенсионерите по време 
на извънредната епидемична 
обстановка, добила популяр-
ност като „Ковид добавка“ – тя 
ще бъде изплатена на всички 
пенсионери в еднакъв размер;

разликата между дохода от 
пенсии през януари 2022 г. и 
дохода от пенсии от декември 
2021 г., с включените в него 
„Ковид добавки“.

 Тази разлика е изчислена 
индивидуално за всеки от-
делен пенсионер, в случай че 
сумата от месечния размер 
на пенсията по разпореждане 
или сбора от пенсиите, преиз-
числени от 25 декември 2021 
г., заедно с добавките и ком-

пенсациите, включително и с 
„Ковид добавката“ от 60 лева, 
се оказва по-малка от сумата 
от месечния размер на пенсия-
та или сбора от пенсиите пре-
ди преизчисляването, заедно 
с добавките и компенсациите, 
включително и с изплащаната 
„Ковид добавка“ от 120 лева. 
Така изчислената разлика, коя-
то се отнася за април 2022 г., ще 
бъде изплатена заедно с пенси-
ите за месеца.

От 1 април 2022 г. лицата с 
право на социална пенсия за 
инвалидност  получават нови 
размери на своите пенсии. Съ-
гласно последните нормативни 
промени, размерът на този вид 
пенсия зависи от определените 
на лицето проценти за трайно 
намалена работоспособност/
вид и степен на увреждане, раз-
пределени в три групи. Разме-
рът на инвалидната социална 
пенсия за лицата от всяка група 
се изчислява в съответен про-
цент от размера на социалната 

пенсия за старост, както следва:
за лицата с трайно намалена 

работоспособност/вид и сте-
пен на увреждане 100 на сто с 
определена необходимост от 
чужда помощ – 272,00 лв.;

за лицата с трайно намалена 
работоспособност/вид и сте-
пен на увреждане над 90 на сто 
до 100 на сто, като тук попадат 
и лицата със 100 на сто трайно 
намалена работоспособност/
вид и степен на увреждане без 
определена необходимост от 
чужда помощ – 238,00 лв. ;

за лицата с трайно намалена 
работоспособност/вид и сте-
пен на увреждане от 71 на сто 
до 90 на сто, вкл. – 221,00 лв.

Новите размери на социал-
ната пенсия за инвалидност се 
отнасят както за отпуснатите 
пенсии с начална дата след 31 
март 2022 г., така и за заваре-
ните пенсии, които са отпус-
нати преди началото на месец 
април.

Изгрев

О Б Я В А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл. 35, 
ал.1 от ЗОС, чл.47, ал.1, чл.93, ал.1, т.2 и чл.95, ал.1 от 
НРПУРОИ, във връзка с Решение № 302/30.12.2021г. по 
Протокол №37 на Общински съвет гр. Шабла и Заповед 
№ РД-04-179/08.04.2022г. на Кмета на Общината, обявява 
търг с тайно наддаване за продажба на:
• Лек автомобил „Опел Зафира“ с рег. номер ТХ03-40ХН, 

цвят сив металик,  с начална тръжна цена 565лв. (петстотин 
шестдесет и пет лева) без ДДС.

• Лек автомобил „Сеат Кордоба“ с рег. номер  ТХ52-55ХА, цвят 
светлосив металик, с начална тръжна цена 1100лв. (хиляда и 
сто лева) без ДДС.

• Верижен трактор ДТ-75МВР с рег. номер ТХ05870, с начална 
тръжна цена 3000 лв. (три хиляди лева) без ДДС.

Търгът ще се проведе на 28.04.2022г. (четвъртък) от 10:30 часа 
в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Стойността на документацията за участие в търга е 10,00 
лв.(десет) лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 
17:00 ч. на 26.04.2022 г.
Получаването на документацията за участие в търга става в 
Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, 
след представяне на документ за закупуване.
Оглед на активите всеки работен ден от 15.04.2022 г. до 
26.04.2022 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от 
началната цена и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 
401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 
17:00 часа на 26.04.2022 г. 
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 от 15.04.2022 г. до 17:00 
часа на 26.04.2022 г.

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

„НИМИ ТРАНС“ ООД ШАБЛА 

НАЕМА И ОБРАБОТВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 
на територията на община Шабла.

Телефон: 0883 44 07 21
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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 

АПРИЛ
Разлиствам се. Разцъфвам. Несериозна съм. 
И адски нереална съм. Почти. 
Събличам и последната си сложност, 
а ти с целувки днес ме облечи…

Косите си разпускам. Самодивски са. 
Така е през Април. И ми харесва. 
Зелена съм. И розова. Измислям се. 
Откривай се във птичите ми песни…

В ръцете ти – събуждам се, заспивам… 
Във изгреви и залези живея. 
И някак си мечтите ми се сливат 
със стихове, които ще изпея,

докрая, до последния си час. 
Но още съм Април. Сега започвам. 
Разлиствам се. Разцъфвам. И съм аз. 
Сериозно нереална. И безсрочна.

Мира Дойчинова – irini

ПРОЛЕТНИ ВАКАНЦИОННИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДУРАНКУЛАК

Така премина седмицата 
на пролетните ваканционни 
приключения в НЧ „Дружба 
1898“ с. Дуранкулак:

Творческа работилница „Чич-
ко Тревичко, кой се е скрил...?“

Пролетен маратон на чете-
нето

Аз събирам разделно
„Мастършеф“ - Играя и гот-

вя
До нови срещи през лятото!

РАБОТНО ВРЕМЕ НА  
ЗЕЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР 

ШАБЛА
Април-Май 2022 г.

понеделник-петък: 8:30 – 17:30 ч.
Събота и неделя: почивни дни, но работи по 
предварителна заявка

Атанас Ташев: „ВСЕ ПОВЕЧЕ ОТ НОВИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 
НА КЪЩИ ВЕЧЕ ЖИВЕЯТ ЦЕЛОГОДИШНО ВЪВ ВАКЛИНО.“

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 ос-
тават само техни, а заслужават публичност. Продължаваме 
разговорите си с кметските наместници на селата в нашата 
Община с диалог с новия кметски наместник на Ваклино – г-н 
Атанас Ташев:

 „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 Ваклино?

Атанас Ташев – През из-
миналата година не можем да 
се похвалим много с направе-
ното във Ваклино. В нашето 
село, в първата година от на-
значаването ми на работа като 
кметски наместник се асфалти-
раха по-голяма част от улици-
те. Останаха няколко крайни 
улички, като се надявам и тях 
да оправим. През миналата 
година се почистваха улиците 
и гробищния парк, благодаре-
ние на бройката, която се от-
пусна – работник-озеленяване 
към кметството по програма 
на Общината за 6 месеца и 
мога да кажа, че с общи уси-
лия, селото се поддържа срав-
нително чисто. Възстановихме 

осветлението в центъра на се-
лото пред читалището, което 
не беше правено от 30 години. 
Дали беше успешна годината 
за жителите на селото, не мога 
да кажа със сигурност, заради 
пандемията, която върлуваше. 
Поне оцеляхме, при положе-
ние, че  имаше доста болни от 
COVID-19. Няколко къщи в 
селото се продадоха, имат нови 
собственици, които реновират 
новите си имоти - в това отно-
шение бих казал, че годината е 
успешна. Построиха се и нови 
къщи в селото и повечето от 
собствениците живеят във 
Ваклино целогодишно.

„Изгрев“ – Какви са 
най-наболелите проблеми за 
жителите на Ваклино?

Атанас Ташев – Проблеми 
във Ваклино има, като основ-
ният е демографският. В селото 
ни повече от 60% са хора над 60 
години. Друг проблем е, че по-

вече от 10 години не можем да 
завършим църквата в селото. 
Намерихме спонсори, но има-

ме разногласия с църковното 
настоятелство. Проблем за нас 
са сградите на училището и 
детската градина, на които не 
можем да намерим собствени-
ци. Все по-трудно поддържаме 
тези сгради и дворното прос-
транство около тях.

„Изгрев“ – Ще разкриете 
ли за нашите читатели ня-
кои от плановете, свързани с 
Ваклино през настоящата го-
дина? Какво могат да очакват 
Вашите съселяни, пък и гос-
тите на селото?

Атанас Ташев – През тази 
година трябва да бъде изграде-
на спортна площадка, с помо-
щта на Общината, разбира се. 
Тя беше планувана още преди 
десетина години, когато има-
ше повече млади хора и деца, 
но пък сега през лятото идват 
собственици на къщи със се-
мействата си - деца и внуци. 
Мисля, че може да се използва 
рационално. Също с помощта 
на Общината се опитваме да 
реализираме малък проект, ако 
бъде одобрен - за облагородя-
ване на двора около църквата и 
направата на кът за отдих.

„Изгрев“ – Какво ще поже-
лаете на жителите на Община-

та, а  и конкретно на съселя-
ните си?

Атанас Ташев – На жители-
те на селото и Общината поже-
лавам най-вече здраве и мир. 
Нека всички да бъдем по-до-
бри, да си помагаме, другото 
само ще се нареди. Завистта и 
злобата ще изчезнат и ще живе-
ем в един по-добър свят.

„Изгрев“ – Благодарим Ви 
за това интервю.

Атанас Ташев – И аз ви бла-
годаря за вниманието.

Екип на „Изгрев

Една от асфалтираните през 2021 г. улици във Ваклино – ул. 
„Първа“.

Подмени се и осветлението пред НЧ  „Зора 1942“ в селото.

ПРОЛЕТНА РАБОТИЛНИЦА

В рамките на три дни от 
пролетната ваканция, деца от 
Шабла и гости на града твориха 
и се забавляваха заедно в дет-
ския отдел на библиотеката при 
НЧ „Зора 1894“.

Над 20 деца на възраст от 
6 до 15 години използваха 
свободното си време през ва-
канцията да научат нещо ново 
или да обменят опит.

В творческата работилница, 
децата имаха избор от дейности, 
в които да се включат -  да оцве-
тяват или създадат своя рисунка, 
да изработват изделия от хартия 
с японската техника „оригами“.

Предразполагащата обста-
новка в дома на книгите 
предизвика интереса на малки-
те творци към заобикалящите 
ги книги от рафтовете. На път 
за вкъщи, повечето от тях се 

прибраха с книга, която е при-
влякла вниманието им.

Десислава Петрова - биб-
лиотекар в детския отдел ги 
запозна с един от източниците 
на синтезирана информация – 
енциклопедията, от която на-
учиха за българските златни и 
сребърни съкровища.

Пролетната работилница 
беше организирана съвместно 
от библиотекарите на двата от-
дела Десислава Петрова и Аде-
лина Божанова.

Материалите за работа бяха 
осигурени от НЧ „Зора 1894“ 
Шабла.

Работилницата ще има про-
дължение непосредствено пре-
ди Възкресение Христово за 
изработване на великденска 
украса и боядисване на яйца.

Йорданка Радушева

РАДОСТ РУСЕВА ПРЕДСТАВИ 
АВТОРСКИ КОМИКСИ  
В БИБЛИОТЕКАТА

През пролетната ва-
канция, в детския отдел 
на читалищната библи-
отека в Шабла се състоя 
импровизирано пред-
ставяне на „книгите“ на 
деветгодишната Радост 
Русева от Шабла. Двете 
ръкописни книжки са 
във формат „комикс“. 
В първата става въпрос 
за борбата между до-
брото и злото и за това 
колко е хубаво да си 
помагаме един на друг. 
Втората творба на Ра-
дост е провокирана от 

вируса на COVID-19. В 
нея можем да прочетем 
за няколко задължи-
телни правила, които 
трябва да спазваме, за 
да не се разболеем от 
коварната болест, пред-
ставени през призмата 
на едно дете.

Публиката задаваше 
въпроси на авторката, 
а тя отговаряше съвсем 
не по детски.

И както се полага на 
такова представяне, в 
края на срещата имаше 
и вкусна почерпка.

Изгрев

Радост презентира своите комикси.

Двама от почитателите на твор-
чеството на Радост – Петко и Давид с 
интерес слушат от авторката, какво 
е провокирало творческото й вдъхно-
вение.
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РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ 
ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ, ДО И ПРЕМИНАВАЩИ 

ПРЕЗ АВТОСПИРКА ШАБЛА
Каварна – Шабла – 7:30 ч. – ежедневно, без събота и неделя 
(междинни спирки – Хаджи Димитър, Поручик Чунчево, Горун)
Шабла – Добрич -  8:30 ч.; 16:00 ч. – ежедневно, без събота и 
неделя (междинни спирки – Горун, Поручик Чунчево, Хаджи 
Димитър, автогара Каварна,  Соколово, Сенокос)
Добрич – Шабла -  13:00 ч.; 18:30 ч. – ежедневно, без събота и 
неделя (междинни спирки – Сенокос, Соколово, автогара Балчик, 
автогара Каварна, Хаджи  Димитър, Поручик Чунчево, Горун)
Шабла – Варна – 9:00 ч.; 12:20 ч.; 16:15 ч.; 17:00 ч. – ежедневно; 
13:54 ч. – само събота и неделя (междинни спирки – Горун, 
Поручик Чунчево, Хаджи Димитър, Каварна, Балчик)
Варна – Шабла – 8:15 ч. – само събота и неделя; 8:50 ч.; 12:30 
ч.; 15:00 ч.; 18:40 ч. – ежедневно (междинни спирки – Балчик, 
Каварна, Хаджи Димитър, Поручик Чунчево, Горун)
Шабла – Граничар – 10:16 ч. (само в събота и неделя) (междинни 
спирки – Езерец, Крапец,  Дуранкулак)
Граничар – Варна – 13:00 ч. (само в събота и неделя) (междинни 
спирки - Дуранкулак, Крапец, Езерец,  Шабла,  Каварна,  Балчик)
Шабла – Граничар – 6:50 ч. (само в работни дни) (междинни 
спирки – Ваклино, Смин, Черноморци, Захари Стояново)
Граничар – Шабла – 7:20 ч. (само в работни дни) (междинни 
спирки – Дуранкулак, Ваклино, разклона на с. Крапец)
Шабла – Граничар – 17:00 ч. (само в работни дни) (междинни 
спирки – Езерец, Крапец, Ваклино, Смин, Черноморци, Захари 
Стояново)
Граничар – Шабла – 17:30 ч. (само в работни дни) (междинни 
спирки – Дуранкулак, Ваклино, Крапец, Езерец)
Билети се закупуват от шофьорите на автобусите.

“ШАБЛА ПОМАГА“ НА УКРАИНСКИТЕ 
БЕЖАНЦИ НА ГРАНИЦАТА

„Приятел обича във всяко време и като брат ще се яви във вре-
ме на злочестина.“ 

(Притчи 17:17)
През изминалата седмица 

ГКПП Дуранкулак бе в обек-
тива на телевизии от облас-
тен и национален мащаб във 
връзка с потока от украински 
граждани, търсещи убежище 
от войната в тяхната родина. 
По телевизиите се показваха  
едни и същи лица, а от някои 
от репортажите от граница-

та, българскитеТВ-зрители не 
разбраха даже, че Дуранкулак 
се намира на територията на 
община Шабла, камо ли как 
е организирана дейността за 
подкрепа на нуждите на бежа-
нците. Нашата цел не е да из-
тъкваме (също премълчаната) 
логистичната подкрепа на на-
шата Община за благородната 
дейност на границата, а да ви 
запознаем със работата на Фей-
сбук-групата “Шабла помага“ и 
характера на дейността й „на 
терен“. Както и кой и как още 
участва в тази хуманна мисия – 
нещо, което също не разбрахте 
от националния ефир. 

В средата на март – на 15-
и, от „Украински дом“ Варна 
и БЧК, на ГКПП Дуранкулак 
беше разположена палатка. В 
нея след дългия път от Украй-
на, бежанците могат да получат 
топла напитка, вода, сандвич 
или лека закуска, плод и дру-
ги хранителни продукти. Там 
също има бебешки пюрета, 
памперси, дребни играчки, ма-
териали за рисуване за децата. 
“Шабла помага“ беше създа-
дена на 13.03.2022 г. от семей-
ство Франгови – Мирослава 
и Димитър и веднага започна 
дейността си, чийто характер 
наистина не търпи отлагане. В 
броя си (бр.11/22) от 15 март, в 
„Изгрев“ ви информирахме за 
създаването на групата, ней-
ните цели и задачите, които си 
е поставила. „Идеята беше да 
обединим усилия, съмишле-
ници, актуална информация и 
база данни, а общия проблем 
- увеличаващия се наплив на 
бягащи от войната украински 
граждани.  За кратко време чле-
новете станаха почти 300, като 
освен жители на Общината, в 
нея се включиха доброволци от 
други населени места, обедине-
ни от нашата кампания, както 
и бежанци, които дават акту-
ална информация за наплива 
на хора на ГКПП Дуранкулак. 
Благодарение на гласността, 
която даваме на ежедневната си 
дейност, успяхме до достигнем 
до партньори от Варна, Балчик, 

Добрич.“ – казва Мира Фран-
гова.

Хората, които се възполз-
ват от гостоприемството на 
границата са пътници в прис-
тигащите автобуси. Документ-
ната обработка на пътуващите 
обикновено отнема 5-6 часа на 
автобус. В това време палатката 
на БЧК, в която работят еже-

дневно и доброволци от„Шабла 
помага“ е единственото място, 
където могат да се подкрепят 
или постоплят в студени или 
дъждовни дни.  Много от тях 
пътуват с деца, с изключител-
но скромен багаж и нищожни 
финансови средства. „За много 
от тях предложената от нас, ма-
кар и съвсем символична под-
крепа предизвиква трогателна 
благодарност . Усилията на до-
броволците от „Шабла помага“ 
в момента са концентрирани 
в редовно снабдяване на този 
пункт с хранителни провизии и 
вода, както и дребни играчки за 
децата, които биха могли да от-
немат, макар и за малко, стреса 
от войната и новата вселена, в 
която са принудени да заживе-
ят.“, допълва Мира.

Община Шабла се явява вре-
менна спирка за преминаващи-
те бежанци, тъй като повечето 
от тях се ориентират към нас-
таняване във Варна или към 
хотелите, работещи по програ-
мата за временна закрила. 

„Хората от нашата Община 
помагат по различен начин. Ня-
кои от тях приготвят сандвичи, 
пекат домашни сладки или ки-
флички, закупуват хранителни 
продукти, вода, кафе, чай - със 
собствени средства и ги пре-
доставят на пункта. Други без-
възмездно или срещу разходи 
за ток и вода, отварят домовете 
или вилите си, за да подслонят 
хората, които имат нужда. Тре-
ти ни предоставят финансови 
средства, с които да набавим 
необходимите продукти.  Има 
хора, които след консултация с 
нас за актуалните нужди, носят 
лично на пункта продукти или 
дребни играчки. Благодарение 
на координация на наши до-
броволци с Кризисен център 
в София, ежеседмично ще се 
получават помощи директно 
от там, като разходите за дос-
тавка до Дуранкулак  се поемат 
от куриерска фирма СПИДИ. 
Всички, които са се отзовали до 
сега, са наши съграждани със 
скромни финансови възмож-
ности, които са отделили от 

семейния бюджет и личното си 
време, за да помогнат на хора, 
търсещи спасение от бомбите 
и ужаса на войната.“ – споделя 
още Мира Франгова.

На входа на Балчик (счи-
тано откъм Шабла), до бен-
зиностанция Лафи, отскоро е 
отворен пункт за събиране и 
разпределение на помощи. Там 
ежедневно се доставят храни-
телни продукти, хигиенни ма-
териали, които се разпределят 

за региона, включително и за 
ГКПП Дуранкулак.

От 08.04.2022 г. временно е 
преустановена регистрация-
та на автобусите с бежанци в 
полицейските управления по 
места. Това допълнително уве-
личава престоя на украинските 
граждани на границата, която 
в момента се явява единствен 
пункт за обработка на доку-
менти и тяхна първа спирка в 
България след дългия път. 

„В последните дни бежан-
ският натиск се увеличава ла-
винообразно. Ако  преди това 
минаваха средно по 300 души 
дневно, сега вече са над 1500 на 
ден! (Бел. ред. – думите на г-жа 
Франгова са от 10 април)

Надяваме се скоро да полу-
чим ежедневна организирана 

помощ от държавата, защото 
при толкова интензивен чо-
векопоток, работата на мал-
цината доброволци на място, 
е на границата на физически-
те възможности.  Очакваме в 
кратки срокове да бъде оси-
гурена течаща вода, а не само 
бутилирана, вярваме, че ще 
се предвидят повече палатки 
с хуманитарни помощи, по-
вече тоалетни и най-вече- че 
ще има повече доброволци и 
представители на БЧК, кои-
то да  посрещат огромния 
наплив от хора.“ – аларми-
ра Мира Франгова. „Всички, 
които биха искали да подадат 
ръка в този толкова тежък мо-
мент за украинците, могат да 

се свържат с нас или да зане-
сат пакетирани хранителни 
продукти- кроасани, бискви-
ти, вафли, солети, сандвичи, 
хляб, сокчета, вода, кафе, чай 
направо на палатката на БЧК 
на КПП Дуранкулак.“ – при-
зовава тя.

Организации, с които „Ша-
бла помага“ е  в ежедневно съ-
трудничество са: Украински 
Дом Варна, Български Червен 
Кръст Добрич (и лично пред-
седателят на Областния съвет 
на БЧК Добрич - д-р Артюн 
Еринозов), „Добротворец“,  
пекарни „Златното зрънце“. 
Повече по темата, допълни Ди-
митър Франгов -  „Всеки ден 
работим заедно с добровол-
ците от фейсбук групата „До-
броТворец“. Доставени бяха 
и множество вегански храни, 
играчки и детски комплекти за 
рисуване и оцветяване, осигу-
рени от „Supreme Master Ching 
Hai International Association“ 
и „Loving Hut Sofia“. Ежесед-
мично на ГКПП Дуранкулак 
милосърдни християни от 
Евангелистката църква носят 
вода, сандвичи, кроасани, ре-
лигиозна литература за деца и 
възрастни. Изключителна под-
крепа на място получаваме от 
представителя на българските 
скаути - Доротея Атанасова, 
както и от Живко Николов, 
живущи в Дуранкулак. Осо-
бена благодарност заслужава 
и Десислава Донева, тъй като 
е сред доброволците на първа 
линия - тези, които се отзова-
ват най-често в напрегнатите 
моменти на пункта.“

Тази статия не е писана „на 
един дъх“, а малко по малко, 
през цялата предходна седми-
ца. По простата причина, че 
нито Мирослава, нито Дими-
тър имаха това време „накуп“ 
- между Шабла и ГКПП Ду-
ранкулак, грижата по отглеж-
дането на двете си  деца и (ако 

остане време) бизнесът, с който 
семейството се изхранва...

„Изгрев“ не е национал-
на ефирна медиа с милионна 
аудитория. Ние и да искаме, 
не можем да произвеждаме 
„медийни звезди“. От нашите 
страници никой няма да по-
лучи своите пет минути слава. 
Ние не това сме си и поставили 
за цел. Нашата работа е да ви 
информираме за това, което 
се случва на територията на 
община Шабла, както и да ви 
направим вас – нашите читате-
ли съпричастни на събитията 
в Общината. А точно тук съп-
ричастие  не само е нужно, но и 
необходимо.

Йордан Енев

ВОДА ПРЕЗ НОЩТА 
ЗА БЕЖАНЦИТЕ

На 10.04.2022 г., към 00.30 ч., 
оперативният дежурен в сгра-
дата на Общинска администра-
ция Шабла приема телефонни 
сигнали от 112 и Кризисен цен-
тър Бургас, че на ГКПП Дуран-
кулак има 11 автобуса с укра-
ински граждани (жени и деца), 
които имат нужда от вода.

Мл.експ. „Кризисни ситуа-
ции“ в ОА Шабла, Калоян Геор-
гиев, заедно с дежурния – Боян 
Тритаков товарят предвидена-
та за такива случаи вода в об-
щински автомобил. В 01.15 ч., 
Георгиев доставя 27 стека вода 
на бежанците в нужда.

Изгрев

ШЕСТИ 
НАЦИОНАЛЕН 

ТУРНИР ПО ЛЕКА 
АТЛЕТИКА  

„КОСТА ВАСИЛЕВ“ 
 

 
 
за деца, юноши, девойки, мъже и жени 

   
30 април 2022 г.  

(събота) от 09:00 ч. 
Градски стадион 

„Шабла“             
 

 
Организатор СКЛА 

„Нефтяник 2014" със 
съдействието на 
БФЛА и община 

Шабла 
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