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„Добротата е език, който глухият може да чуе и слепите могат да видят!“     
 Марк Твен

 МИСЪЛ НА БРОЯ

ПРОГРАМА
09:00 часа – 16:00 часа Изложба-базар на гълъби, кокошки и други 

декоративни птици,  декоративни рибки и 
храна. 

13:00 часа – 16:00 часа Кулинарно шоу на Ути Бъчваров. Крехко 
пилешко месо и зеленчуци ще поеме 
вълшебния тиган на известния кулинар Ути 
Бъчваров.

13:00 часа – 16:00 часа „Кметът може И да готви“ – кулинарно шоу с 
участието на кмета на община Шабла и кмета 
на с. Дуранкулак  (“Сладка лютеница от люти 
кметове“).

14:00 часа – 15:00 часа Подготовка и подреждане на щандовете.
15:00 часа – 15:10 часа Благословение на празника от отец Павел.
15:00 часа – 16:00 часа Преглед и оценка на щандовете от специално 

жури, водено от Ути Бъчваров.
15:10 часа – 15:20 часа Изпълнение на  деца от ДГ „Дора Габе“ – гр. 

Шабла
15:20 часа – 17:30 часа Изпълнения на фолклорни групи и танцови 

състави.
16:00 часа – 16:30 часа Начало на кулинарно състезание 

„Обезкостяване, разфасоване и паниране на 
пиле“ с участието на изявени майстори-готвачи 
от района на общината.

17:00 часа Награждаване на победителите от кулинарното 
състезание и   конкурсите.

17:30 часа Концерт на Виевска фолк група с ръководител 
Емил Узунски.

Празник на 
плодородието

гр. Шабла, 
17 септември 2022 г. – 

Градски  парк

ПОКАНА

КОНЦЕРТ НА ВИЕВСКА ФОЛК ГРУПА  
С РЪКОВОДИТЕЛ ЕМИЛ УЗУНСКИ.

На 17 септември 2022 година (събота)  
от 17.30 часа в Градския парк.

УЧЕБНА ТРЕНИРОВКА В ОБЩИНСКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЛА

На 8 септември 2022 година 
в сградата на общинска адми-
нистрация Шабла се проведе 
учебна тренировка и евакуация 
на служителите.

В занятието взеха участие 
доброволното формирование 
„Шабла 2017“ и пожарникари 
от РС ПБЗН в града. То проте-
че при следната последовател-
ност:

Дежурния по Обществен 
съвет за сигурност в 10.00 часа 
подаде сигнал към РС ПБЗН за 
възникнал пожар след земетре-
сение в архива на общината на 
първия етаж.

Сигналът беше приет и от-
реагирано в най-кратко време. 
След направен оглед на ситуа-
цията и евакуирането на слу-
жителите се оказа, че има двама 

пострадали. Беше им оказана 
долекарска помощ от член на 
доброволното формирование, 
който е и медицинско лице.

Занятието премина успеш-
но.

Поздравления за участието 
в занятието на нашето добро-
волно формирование.

В навечерието на 14 септем-

ври – професионален празник 
на пожарникарите и спасители-
те в Република България, поз-
дравяваме служителите на РС 
ПБЗН Шабла с пожелание за 
здраве и с гордост да изпълня-
ват служебните си задължения.

Честит празник!
Общинска администрация 

Шабла

О Б Я В А

На 21.09.2022 г. (сряда) от 15:00 часа в пленарната зала 
на Община Шабла, ще се проведе за всички населени 
места от Общината, Публично обсъждане на промени 

на бюджет 2022 година.

На основание чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните 
финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности 
за следващите три години, за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Шабла, 
Кмета на Община Шабла – Мариян Жечев, кани всички 
заинтересовани лица да вземат участие в обсъждане 
на промените по бюджета на Община Шабла, приет с 
Решение № 333/18.04.2022 г. на Общински съвет Шабла.

Информация за публичното обсъждане е публикувана 
на интернет страницата на Община Шабла - www.shabla.
bg, в раздел „Бюджет и финанси“, под раздел „Бюджет“. 

Предложения  във връзка с промените на бюджета 
се приемат в деловодството на Община  Шабла и на 
e-mail: obshtina@ob-shabla.org, в срок до 17:00 на 

23.09.2022 година.

ЗЕЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР, гр. ШАБЛА
И

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ 
АЛТЕРНАТИВО КИНО”

ОРГАНИЗИРАТ
на 16 септември (петък) 2022 година

от 18,00 часа 
в сградата на ЗЕЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН 

ЦЕНТЪР, гр. ШАБЛА
ПРОЖЕКЦИЯ НА АВТОРСКИ ЛЮБИТЕЛСКИ 
ФИЛМИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА

Вход свободен

ПРАЗНИКЪТ НА ПЛОДОРОДИЕТО 
ПРЕЗ ОБЕКТИВА НА „ИЗГРЕВ“ 

Програмата за прожекциите можете да намерите на стр.3.

И тази година в „тиганчето“ си Ути ще приготви нещо вкусно.

Никой не е по-голям от хляба.

http://www.shabla.bg
http://www.shabla.bg
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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

КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
ШАБЛА
ИЗКУПУВА 
ЗЕМЕДЕЛСКА 
ЗЕМЯ!
Също съдейства за закупуването и продажбата на 

имоти в община Шабла.
Ако вие имате имот, за който искате да намерите 

най-добрия собственик, или познавате човек, 
който да има такъв имот, можете да се обадите на:

Телефон: 0886/22-85-99

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
Изминаха 

3 години
от смъртта на нашия съпруг, баща, 

дядо и сродник

НЕЙКО СЛАВОВ АЛЕКСИЕВ
Не те виждаме, не те чуваме,

не си при нас!
Ти си в мислите ни,  

ти си в чувствата ни,
ти си завинаги с нас!

От съпруга, дъщеря и внучка

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

На 15 септември 2022 година се на-
вършват 

3 месеца от смъртта на

ДИМИТЪР НИКОЛОВ  
БАДЖАКОВ

За един живот живян достойно.
За един човек прекрасен и обичан.
За едно сърце голямо, всеотдайно.

Никога забрава няма!

От съпруга, деца и внуци

ПРОДАВАМ

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ГАБЪР И ДЪБ (ЦЕПЕНИЦИ)

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

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ
и отстраняване на течове 

с газопламъчна хидроизолация.
Телефон за контакт: 0888/15-26-48

НАЕМАМ 
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ПОД АРЕНДА НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШАБЛА.

Телефон: 0885 298 172

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

ПРОДАВАМ 

ГРОЗДЕ ЗА ВИНО.
Телефон: 0896 43 13 11

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.

ПРОДАВАМ 
ПАРЦЕЛИ В РЕГУЛАЦИЯ В ТЮЛЕНОВО.

Телефон: 0899 53 83 09„НИМИ ТРАНС“ ООД ШАБЛА 
НАЕМА И ОБРАБОТВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 

на територията на община Шабла.

Телефон: 0883 44 07 21

ВАЖНО!
Фирма „Юнион Ивкони“ 

СЪОБЩАВА, ЧЕ ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВА 
ЛИНИЯТА ШАБЛА – СОФИЯ И ОБРАТНО.
Автобусът по същата линия тръгва от Каварна в 9.30 часа.

Билети могат да се закупят и 
в офиса на „Юнион Ивкони“ в Шабла.

Телефон за информация: 0879 356 055 

КУПУВАМ „ЛАДА“
Модели – 2101, 1500, 1500S, 2105, 2107.

Телефон за контакт: 0878/709-653

 ОБЯВА
Общинска администрация гр.Шабла на основание 

чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.2 от ЗОС; чл.24, 
ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Реше-
ние на Общински съвет гр. Шабла № 359/25.05.2022г. 
и Заповед № РД-04-464/09.09.2022г. на Кмета на 
Общината, обявява публичен търг с тайно над-
даване за отдаване под наем на заведение за об-
ществено хранене състоящо се от самостоятелни 
обекти с идентификатори 83017.502.2280.2.1 със 
ЗП 13.02кв.м., 83017.502.2280.2.2 със ЗП 33.48кв.м. и 
83017.502.2280.3.1 със ЗП 19.84 по КК на гр.Шабла, на-
ходящи се на Градски пазар - Шабла..  

Търгът ще се проведе на 29.09.2022г. (четвъртък) от 
11:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. 
Шабла.

Помещението  се отдава за срок от 5 (пет) години.
Началната тръжна цена е 165.85 (сто шестдесет и пет 

0.85) лв. с ДДС на месец.
Стойността на тръжната документация е 10.00 (десет) 

лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. 
на 28.09.2022 г.

Получаването на тръжната документация става в Цен-
търа за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, 
от 20.09.2022 г. до 28.09.2022 г., след представяне на до-
кумент за закупуване.

Оглед на имота всеки работен ден от 20.09.2022г. до 
28.09.2022г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 
20% от началната тръжна цена на имота и се внася по 
сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  
при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 
28.09.2022 г. 

Предложенията за участие в търга се подават в работ-
но време в Центъра за обслужване на граждани, стая 
106 от 20.09.2022г. до 17:00 часа на 28.09.2022 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ В СЛУЖБА  
„ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”, СТАЯ 108 ИЛИ НА 

ТЕЛ. 05743/40-45, ВЪТР.108

ПРИЕМАТ СЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ – ШАБЛА“
Община Шабла уведомява всички заинтересовани граждани, че стартира нов прием на заявления по проект ”Обществена 

трапезария - Шабла” финансиран чрез МТСП – Фонд „Социална закрила”.
Заявления - декларации ще се приемат в работно време в деловодството на Община Шабла, ул. Равно поле № 35, от 01 септември 

2022 г. (четвъртък) до 16 септември (петък).
Заявления ще се приемат и след крайната дата, като лицата подали документи ще бъдат класирани и включени в списък с 

чакащи лица. Те ще бъдат включвани в услугата след освобождаване на място. 
Всички лица, желаещи да ползват услугата, следва да попълнят и подадат лично или чрез упълномощено лице заявле-

ние-декларация от кандидата по образец /Приложение №5/.
Към заявлението следва да бъдат приложени и следните 
документи:
•	Документ за самоличност на лицето или на законния му 

представител /за справка/;
•	Удостоверение за раждане на дете /за справка/;
•	Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК и оригинал /за справка, ако е 

приложимо/;
•	Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК на дете и оригинал /за справка, 

ако е приложимо/;
•	Пълномощно за лице, което ще подаде заявлението 

от името на кандидат за потребител, ако същото е в 
невъзможност само да ги подаде;

•	Други /при необходимост/;
След извършване на подбор на 20 представители на целевите 
групи от Община Шабла ежедневно в работни дни ще се 
предоставя топла храна. Всеки от нуждаещите се ще получава 
супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт. Топлият 
обяд ще се приготвя в Домашния социален патронаж в Шабла. 
Предвиденият срок за изпълнението на проекта е от 01.10.2022 
г. до 31.12.2022 г. включително.
Право да се възползват от услугата „Обществена трапезария“ 

имат:
•	Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и 

условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане;

•	Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се 
грижат за тях;

•	Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални 
пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за 
инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с 
трудова дейност/;

•	Скитащи и бездомни деца и лица;
•	  Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по 

смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от 
Закона за убежището и бежанците;

•	Лица, изпаднали в тежка ситуация в следствие на 
епидемичната обстановка – поставени под карантина, лица 
завърнали се от други държави, останали без работа и без 
доход.
Реализирането на проект ”Обществена трапезария - 

Шабла” се финансира от МТСП –  
Фонд „Социална закрила” и е на стойност  – 9 770,00 лв.
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Групата от Шабла

Студио за красота

„FANTASY“
работи от понеделник 
до събота, с и без 
предварително записване.
За записване на час:
Донка - фризьор, тел.: 0886/22-85-99;
Габриела – маникюр и педикюр, тел.: 0883/37-12-47

Ателието се намира срещу входа на 
банка ДСК в Шабла.

Моля, заповядайте!

Бръснаро-фризьорски салон
„ПРИ ПОЛИ“
  РАБОТИ ЗА ВАС:

от понеделник до петък – от 9:00 до 17:00 ч.
(без обедна почивка)

в събота – от 9:00 до 12:00 ч.

На Градския пазар в Шабла!

Моля, заповядайте!

ПОЕТИЧЕН КЪТ

ОБИЧ
Нашето небе е тъй дълбоко,
нашите звезди са тъй големи
и земята наша е безкрайна,
а се сбира цялата в сърце ми!
 
Ти ли, моя майчице направи
тая обич толкова голяма,
че светът във нея се побира,
че в света на нея равна няма?
 
Че прегръщам с обичта си, майко,
нашата земя, с цветя покрита,
с пресен дъжд на пладне оросена
и с дъга, на златен сърп извита.
 
Че ми греят право във сърцето:
златно слънце, ниви позлатени,
утрин рано сребърна зорница,
в топла вечер облаци червени!
 
Нашето небе е тъй дълбоко,
нашите звезди са тъй големи
и земята наша е безкрайна,
а се сбира цялата в сърце ми…

ДОРА ГАБЕ

Съпътстващо събитие на 16.09. (петък) от 18:00 ч., когато е 
прожекцията на късометражното кино в Зеления образователен 
център, ще бъде откриване на изложбата на художничката Лиляна 
Русева, наречена „Брегове“ 

Лиляна Русева е родена в град Банско, но живее и твори в 
Добрич вече повече от 30 години. Както самата тя споделя: „Роде-
на съм в планината, но морето е моята стихия и моето вдъхнове-
ние. За мен няма нищо по-вдъхновяващо от морето, неговата мощ 
и усещането за свобода, което ми дава.“

Картините й са посветени на бреговете на морето с цялата 
му красота, съхранена природа и мощ. Заповядайте на една 
романтична разходка по Северното Черноморие!

Лиляна Русева

ПРОГРАМА
За прожекция на авторски некомерсиални 

филми
Сдружение „НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ 

АЛТЕРНАТИВНО КИНО”
Зелен обазователен център – Шабла
16 септември, начало - 18.00 часа

1. В ТЪМНОТО – автор Бранимир Попов, 16 мин. 
56 сек.

2. ВЛАЖНИ ЗОНИ – автор Николай Василев, 3 
мин. 33 сек.

3. МАГИЯТА НА КОРАЛ - автор Боян Балев, 3 
мин. 10 сек.

4. БУМЕЛ - автор Владимир Илиев, 16 мин. 22 
сек.

5. ЖАЖДА - автор Владимир Илиев, 10 мин. 21 
сек.

6. КАК СЕ СНИМА ФИЛМ - автор Валентин 
Алахверджиев, 5 мин. 45 сек.

7. PANTA REI - автори Николай Василев и 
Милко Белберов, 4 мин. 35 сек.

„СЛАВЕИ ПЕЯТ В ПЧЕЛАРОВО“
Датата 6 септември за жите-

лите  и гостите на село Пчеларо-
во е двоен празник. Отбелязва 
се 137 години от съединението 
на България и за седемнадесети 
път се организира  фолклорен 
събор „Славеи пеят в Пчеларо-
во“.

Най-напред бе извършен 
водосвет след което с привет-
ствени слова към всички при-
състващи се обърнаха кмета на 
с.Пчеларово и кметът на гр.Ге-
нерал Тошево.

В словото си те показаха 
своето задоволство, че на този 
събор се показва и доказва 
приемствеността от поколение 
към поколение, пеят се българ-
ски народни песни, играят се 
кръшни български хора.

В събота взеха участие мно-
го различни групи от различни 
възрасти.

Особено силно и завладя-
ващо впечатление направи 
Детския танцов ансамбъл от 

Добрич с хореограф Стоян 
Господинов. Изпълниха мно-
го красиви и различни хора, 
а публиката непрекъснато ги 
аплодираше. Неописуема кра-
сота и прелест, която ти изпъл-
ва душата.

Тяхното отлично представя-
не е гаранция, че и занапред ще 
се пее българска народна песен 
и ще се играят българските хора.

В тази надпревара взеха 
участие и се представиха до-
стойно  фолклорна група „Бон-
ка Добрева“ при пенсионерски 
клуб село Крапец и фолклорна 
група „Кария“ при пенсионер-
ски клуб „Надежда“ гр.Шабла.

И двете групи изпълниха по 
три песни, представиха се с от-
лично изпълнение и спечелиха 
аплодисментите на публиката.

Както групата от село Кра-
пец, така и групата от Шабла 

заслужено бяха наградени с 
грамота за участие, плакет и 
парична награда.

Двете групи са изпълнени с 
чувство на гордост, че техния 
труд и отделеното време са въз-
наградени.

И на двете групи корепети-
тор е Добри Добрев, за което му 
благодарим от сърце.

Благодарим и на г-жа Ма-
рия Димитрова – председател 
на общинското ръководство на 
Съюза на пенсионерите за под-
крепата, че въпреки всичко тя 
намираше време да ни посети 

по време на някои репетиции. 
Изказваме благодарност на 
г-н Мариян Жечев за осигуре-
ния превоз и на Георги Атана-
сов-шофьор за приятното пъ-
туване. 

Мили самодейци, приемете 
моите поздравления и благо-
дарност за положения от вас 
труд и за отделеното време 
за репетиции. Бъдете живи и 
здрави.

Вярка Стоянова

...и тази от Крапец

Самодейците от Общината.

ТРЕТА НАГРАДА ЗА ВЕЛИЗАРА КАЛЧЕВА 
На 9 септември 2022 година 

в НЧ “Искра”  гр. Казанлък с 
подкрепата на фонд “Русский 

мир” се състоя заключителният 
етап на VIII Национален фес-
тивал на руската поезия, песен 
и танц “Пусть всегда будет сол-

нце”, до който бяха допуснати   
около 250 млади таланти от 
всички краища на страната.

Ученичката Велизара Кал-
чева от втори клас на СУ „Асен 
Златаров“ Шабла с ръководител 
Светлана Лефтерова се класира 

на трето място в категория по-
езия – I-IV клас.

Участниците се състезава-
ха в четири категории: поезия, 
песен – индивидуално изпъл-
нение, песен – колективно из-
пълнение и танци в различните 
възрастови групи.

Наградите на победителите 
бяха връчени от Председате-

ля на Национално Движение 
Русофили Николай Малинов, 
Съветника по културните въ-
проси към Посолството на РФ 
в България Анастасия Кабано-
ва и вр.и.длъжността на пред-
ставителството на Россътруд-
ничество в България Тимур 
Дудаев.

Изгрев

Признание за г-жа Лефтерова и нейната ученичка Велизара Кал-
чева.
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ВАЖНО СЪОБЩЕНИE

ИЗБОРИ ЗА 
НАРОДНИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

2 октомври 2022 г.
Избиратели с трайни ув-

реждания, които не им поз-
волят да упражнят избира-
телното си право в изборното 
помещение, но желаят да гла-
суват с подвижна избирател-
на кутия, заявяват желанието 
си писмено чрез заявление по 
образец  в срок до 17.09.2022 
г. вкл. или чрез електрон-
но заявление през интернет 
страницата на общината.

Избирател, чийто постоя-
нен и настоящ адрес са в раз-
лични населени места, може 
да поиска да бъде вписан в 
избирателния списък по на-
стоящ адрес. Желаещите да 
гласуват по настоящ адрес 
трябва да подадат заявление 
саморъчно подписано и по-
дадено в срок до 17.09.2022 г. 
вкл. или чрез електронно за-
явление през интернет стра-
ницата на Главна дирекция 
„Гражданска регистрация и 

административно обслуж-
ване“ в Министерството на 
регионалното развитие и бла-
гоустройството.

Отстраняване на непълно-
ти и грешки в избирателните 
списъци се извършва въз ос-
нова на заявление по образец 
в срок до 24.09.2022 г. вкл.

Общинска администра-
ция - гр. Шабла уведомява 
избирателите, че могат да 
подават писмените заявле-
ния до Кмета на община Ша-
бла в Център за администра-
тивно обслужване - стая 106 
всеки работен ден от 8.00 до 
17.00 часа,  до кмет на кмет-
ство и кметски наместници 
по населени места.

Всеки избирател може да 
направи справка за номера и 
адреса на избирателната си 
секция на интернет страни-
цата на ГД „ГРАО“ към МРРБ 
на адрес: https://www.grao.bg/
elections/ 

ФИРМА 

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ
ШОФЬОРИ

Телефон: 0888 485 144

БЪЛГАРИЯ ПОЛУЧИ ПЪРВИТЕ 
АДАПТИРАНИ COVID ВАКСИНИ

България получи първите 
адаптирани ваксини, които са 
разработени срещу различни-
те варианти на коронавируса 
и в частност Омикрон и под-
вариантите. Това съобщават 
от Здравното министерство и 
разпространиха препоръки за 
прилагането на различните ви-
дове ваксини. 

Към 12 септември в страна-
та са доставени 290 880 дози 
Comirnaty Original/Omicron 
BA.1 и  1 800 дози Spikevax 
Bivalent Original/Omicron BA.1.

От вчера  бустерна доза от 
адаптираната иРНК ваксина на 
Pfizer/BioNTech  може да бъде 
поставена в имунизационните 
кабинети на РЗИ, при общо-
практикуващите лекари, както 
и в разкритите ваксинационни 
кабинети в лечебни заведения. 
Всички РЗИ вече са снабде-
ни с достатъчни количества 
от  адаптираната ваксина на 
Pfizer/BioNTech, като в момен-
та тече снабдяването на  об-
щопрактикуващите лекари  и 
на  ваксинационните кабине-
ти в болниците.

Адаптираната иРНК вак-
сина на Moderna  ще бъде раз-
пределена до РЗИ в рамките на 
настоящата седмица, а поставя-
нето ѝ ще се извършва в опре-
делени за целта имунизацион-
ни кабинети. Информация за 
съответните кабинети на ниво 
област ще бъде публикувана на 
интернет страниците на РЗИ.

Министерството на 
здравеопазването одобри 
препоръките  на Експерт-
ния  съвет по надзор на иму-
нопрофилактиката  относ-
но  прилагането на ваксини 
срещу COVID-19  за  първична 
имунизация и за бустерна доза:
♦За  първична ваксина-

ция се прилагат иРНК ваксини 
Comirnaty или Spikevax срещу 
оригиналния вариант на SARS-
CоV-2 или векторната ваксина 
на Janssen (JCOVDEN);

♦ За бустерна доза се при-
лага адаптирана иРНК ваксина 
Comirnaty Original/Omicron 
BA.1 или Spikevax Bivalent 
Original/Omicron BA.1;
♦Адаптираните ваксини се 

поставят при лица на възраст 
на и над 12 г. най-рано  3 ме-
сеца след завършен първичен 
курс  на ваксинация или след 
поставен бустер.
♦  Бустерна доза от адап-

тирана иРНК ваксина  е силно 
препоръчителна за следните 
категории лица  на и над 12 г., 
които са получили поне пър-
вична имунизация (завършен 
ваксинационен курс), без зна-
чение от вида на приложената 
ваксина срещу COVID-19:

→Имунокомпрометирани;
→Трансплантирани пациен-

ти, получаващи имуносупре-
сивна терапия;

→Пациенти на хронична 
диализа;

→Пациенти с онкохематоло-
гични заболявания;

→Потребители и персонал 
в социални заведения, осигу-
ряващи дългосрочна грижа за 
възрастни хора;

→Медицински специалисти, 
ангажирани с лечението на па-
циенти с COVID-19;

→Възрастни хора на и над 
65 г.;

→Лица над 12-годишна въз-
раст, които са получили по-
следната си доза ваксина срещу 
COVID-19 (независимо дали за 
завършване на първична иму-
низация или бустерна доза) 
преди повече от 6 месеца.

Становището на Експертния 
съвет е във връзка със съвмест-
ното изявление на Европейска-
та агенция по лекарствата и 
Европейския център по пре-
венция и контрол на заболява-
нията относно възможността 
за прилагане на бустерна доза 
от адаптирана иРНК ваксина 
срещу COVID-19. 

Дарик Добрич

ОТВОРЕНИ СА ОФЕРТИТЕ ЗА ЗИМНОТО ПОДДЪРЖАНЕ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Отворени са офертите в 

обществените поръчки за из-
бор на изпълнители за зимно 
поддържане и възстановител-
ни работи при аварийни си-
туации по републиканските 
пътища за зима 2022/2023.

Обявените поръчки са по 
ускорена процедура, за да се 

подсигури предстоящия зи-
мен сезон. Това се предпри-
ема, за да се минимизират 
рисковете републиканските 
пътища да останат без под-
държане през зимните месе-
ци, тъй като срокът за про-
веждането и завършването на 
откритата обществена поръч-

ка с подписването на договор 
отнема минимум 6 месеца.

За ОПУ Добрич са отворе-
ни две оферти. Те са на ДЗЗД 
„Зима Добрич“, с участници: 
„Пътно строителство“ АД и 
„Пътища и мостове“ ЕООД, 
и на Обединение „Зим-
но поддържане – Добрич 
2022“ ДЗЗД, в което влизат: 
„БГ Ленд Ко“ АД и „Стил-
строй-М“ ООД. Индикатив-
ната стойност е 7 421  726 лв. 

без ДДС. Дължината на път-
ната мрежа е 823 км;

Срокът за изпълнение 
на договорите по обявени-
те ускорени процедури ще 
бъде не повече от 7 месеца. 
Индикативната стойност на 
обществените поръчки е оп-
ределена съобразно бюджета 
на АПИ за поддържане на 20 
000 км републиканска пътна 
мрежа.

Про нюз Добрич

НОВИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В ДЕТСКИТЕ 
ЯСЛИ И ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА ОТ 15 СЕПТЕМВРИ

От 15 септември до 14 октомври със заповед на минис-
търа на здравеопазването се въвеждат временни проти-
воепидемични мерки в детските ясли и градини, училища-
та и центровете за специална образователна подкрепа.

Считано от четвъртък, 15 
септември, в детските ясли 
и градини при възможност 
работата с деца трябва да 
се организира в една и съща 
група и с един и същи пер-
сонал. 

Работата на психолози-
те, логопедите и ресурсните 
учители в детските градини 
се организира индивидуално 
или в малки групи. При въз-
можност сутрешният прием 
на децата трябва да се осъ-
ществява през всички въз-
можни входове на детската 

градина/ясла, по предвари-
телно изготвен график, с цел 
недопускане смесването на 
деца от различни групи.

Съгласно заповедта от 
15 септември в училищата 
и центровете за специал-
на образователна подкрепа 
трябва да се спазва физиче-
ска дистанция между уче-
ниците от отделни паралел-
ки; между педагогическия 
персонал и между роди-
телите и персонала. При 
възможност трябва да се 
въведе различно начало на 

учебните занятия и разли-
чен график за междучасия-
та за отделните паралелки, 
класове; да се премине на 
двусменен режим на при-
съствено обучение с оглед 
намаляване на броя на па-
ралелките в даден период 
от деня; да се определи от-
делна класна стая за всяка 
паралелка; да се ограничат 
учениците в групите за це-
лодневна организация на 
учебния ден в рамките на 
паралелката; приемът на 
учениците да се осъществя-
ва през повече входове (за 
училищата (ЦСОП с повече 
от 100 ученици). Храненето 
в училище/ЦСОП трябва да 
се осъществява по график, 

без струпване на ученици 
от различни паралелки.

До 14 октомври провеж-
дането на родителски срещи 
в детските ясли и градини, 
в училищата и в центровете 
за специална образователна 
подкрепа трябва да се осъ-
ществява от разстояние, а 
при необходимост от пряка 
комуникация – да се спазват 
изискванията за физическа 
дистанция от 1,5 м. Също 
така е необходимо провеж-
дане на засилен сутрешен 
филтър за недопускане на 
ученици с клинични симп-
томи за COVID-19, както и 
за други остри заразни бо-
лести.

Добрич онлайн

СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЧЕСТВАНЕТО 
НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА ПОЖАРНИКАРИТЕ  
И СПАСИТЕЛИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Пожарното дело в Бълга-
рия има богата история и до-
стижения, сравними в много 
отношения с развитите евро-
пейски страни. Редица поко-
ления са дали своя принос за 
просперитета на пожарната 
сигурност като гаранция за 
ефективна борба с огнената 
стихия. 

На 14 септември 1905 г. се 
провежда Първият пожар-
никарски събор в България. 
Инициатори на събора са 27 
пожарни командири от стра-
ната със значителен опит и 
професионална подготовка. 
По модел развит в редица 
европейски държави се при-
ема идеята за обединяване 
на пожарните служби с цел 
подобряване и уеднаквяване 
на обучението, осигуряване 
и развитие на техническото 
въоръжение. 

По време на събора се ос-
новава дружество на пожар-
ните командири и се приема 
решение за издаване на спи-
сание “Пожарно дело” като 
негов орган. Пожарникар-
ското дружество предста-
влява пожарникарите при 
предложения и преговори с 
държавата. Утвърждава се 
традицията периодично да 

се провеждат събори (кон-
греси) на пожарните коман-
дири.

Деветдесет години 
по-късно, през 1995 г. с Ре-
шение №385 на Министер-
ския съвет на Р. България да-
тата 14 септември е обявена 
за Професионален празник 
на служителите на Главна 
дирекция “Пожарна безопас-
ност и защита на население-
то” – МВР.

По утвърдена традиция и 
тази година от 12 до 16сеп-
тември огнеборците отбе-
лязват своя професионален 
празник със «Седмица на 

пожарната   безопасност». 
Същата е наситена с демон-
страции, дни на отворени-
те врати, работни срещи и 
спортни състезания.

В рамките на инициати-
вата на  14 септември ще се 
отбележи Професионалният 
празник на пожарникарите 
и спасителите в Р. България. 
В празничния ден освен тър-
жествени събрания и демон-
страции с пожарна техника 
е предвидено поднасяне на 
венци пред паметната плоча 
на пожарникарите, загинали 
при изпълнение на служеб-
ния си дълг.

По традиция и тази го-
дина от местните струк-
тури за ПБЗН в областта 
се организират множество 
мероприятия за повиша-
ване на противопожарната 
култура сред населението. 
Голяма част от тях са насо-
чени към децата под фор-
мата на занятия в детските 
градини. Освен към децата, 
служителите се обръщат и 
към техните учители с ог-
лед припомняне мерките за 
безопасност и правилата за 
действие при възникване на 
пожар или други екстремни 
ситуации.

ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ОТ РСПБЗН  - ШАБЛА ДЕЙНОСТИ ПО ПОВОД „СЕДМИ-
ЦА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ” ОТ 12 ДО 16 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

Открити телефонни линии за консултации, 
мнения и препоръки  в областта на 
пожарната и аварийна безопасност.

РС ПБЗН Шабла –  
тел. 05743/ 4449

12.09  - 16.09.2022г

 Дни на отворените врати РС ПБЗН Шабла 12.09  - 16.09.2022г
Поклон и поставяне на венец пред   
възпоменателна плоча  на Тодор Енчев – 
загинал при изпълнение на служебния си 
дълг .  

Рибарско селище 
„Кария“

14.09.2022г. -   
9.00ч

Провеждане на занятие по учебна 
евакуация в ДГ“Дора Габе“

ДГ“Дора Габе“ 
гр.Шабла

16.09.2022г. – 
10.00ч.

https://www.grao.bg/elections/
https://www.grao.bg/elections/
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