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„Но стига ми тая награда
да каже нявга народа:
умря сиромах за правда,
за правда и за свобода...“

Из „На прощаване“ – Христо Ботев

ВМЕСТО МИСЪЛ 

ОБЯВА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА 
ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА,
завършили граждански средни или висши училища в страната 
и в чужбина за времето от 11.05.2023 г. до 23.05.2023 г., във 
формированията на Сухопътните войски, дислоцирани в гар-
низоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Плевен, Карло-
во, Казанлък, Смолян и Мосачево. 

Срокът за подаване на документите е 20.01.2023 г.
За повече информация стая 308 в Общинска Администрация 
– Шабла и
 тел: 05743/50-37, мл. експерт „КСОМП“ – Калоян Георгиев

КОНКУРС ЗА ПОСЛАНИЕ, 
ПРЕДСТАВЯЩО ОБЛАСТ ДОБРИЧ 

Областният управител 
Здравко Здравков обявява 
конкурс за избор на послание, 
представящо област Добрич. 
Конкурсът е продиктуван от 
стартиралата на 1 ноември на-
ционална дарителска кампания 
„България заслужава!“ за из-
граждане на 111-метров пилон, 
на който ще се извисява на-
ционалният трибагреник. Кам-
панията е под патронажа на 
президента на Републиката Ру-
мен Радев, а проектът ще бъде 
реализиран изцяло с дарения 
от българи в и извън страната, 
държавните и местните власти. 
Пилонът с трибагреника ще 
бъде поставен на Роженските 
поляни, на надморска височина 
1430 м и знамето на България 

ще се вижда от километри раз-
стояние. Идеята на кампанията 
е освен обединение на нацията, 
да се оставят и послания за бъ-
дещето, за което е предвидено 
в основата на пилона с три-
багреника да бъде монтирана 
мраморна плоча, изобразяваща 
картата на България с нейните 
28 области. Всяко послание ще 
бъде гравирано на мястото на 
областта, от която идва и ще 
остане за бъдещите поколения.

В срок до 31.01.2023 г. же-
лаещите да участват, могат да 
подават своите предложения 
или в бюро „Комплексно об-
служване“ в Областна админи-
страция Добрич, или на елек-
тронна поща press@dobrich.
government.bg“. 

ЕЛЕМЕНТ НА УЧИЛИЩНА 
УНИФОРМА ВЪВЕДОХА В 
ДУРАНКУЛАШКОТО УЧИЛИЩЕ

След дълги размишления 
дали в ОУ „Св.Кл.Охридски“ 
с. Дуранкулак  да има задъл-
жителна униформа за учени-
ците в училище, на свое засе-
дание педагогическият съвет 
решава да се въведе елемент 
на училищна униформа – вра-
товръзка с логото на учили-
щето. Учениците ще я носят 
само на училищни, общински, 

областни и национални праз-
ници. Цветът й е зелен като 
училищното знаме. 

В навечерието на Коледа 
вратовръзката вече е факт и 
е безплатна за всеки ученик в 
училище. 

Остава молбата към родите-
лите – да осигурят бяла риза на 
децата си. 

Изгрев

ПОСЛЕДНО ЗА 2022 ГОДИНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 29 декември 2022 година 

се състоя последното за годи-
ната заседание на Общинския 
съвет. На него присъстваха 8 от 
11 общински съветници. 

В началото на заседанието 
председателят на Общинския 
съвет, д-р Йорданка Стоева 
прочете дневния ред, който 
включваше 5 докладни записки 
за разглеждане.

От 1 януари 2023 година се 
променя размера на таксата за 
битови отпадъци за жилищни 
и нежилищни недвижими имо-
ти на граждани и предприятия, 
в населените места и селищни-
те образувания от общината.

Налага се завишаване 
на размера на ставката так-
са битови отпадъци поради 

значителното увеличение на 
разходите за предлаганите 
услуги. Значително са увели-
чени разходите за отчисле-
ния по Закона за управление 
на отпадъците. Продължава 
извозването на отпадъците 
от нашата община до Прето-
варна станция – Балчик и съ-
ответно до Регионално депо 
– Стожер. Това извозване на-
товарва общинския бюджет, 
освен с повече разходи за го-
рива и поддръжка на техника-
та и с допълнителни средства, 
които общината заплаща: на 
Претоварната станция в Бал-
чик и на Регионалното депо в 
Добрич.

За 2023 година остава стара-
та редакция на Закона за мест-

ни данъци и такси, съгласно 
която е възможно, като основа 
за определянето на Таксата би-
тови отпадъци да бъде данъч-
ната оценка на имота. Досега 
действащият режим на облага-
не е от 2017 и през последните 
шест години размерът на так-
сата за битови отпадъци не е 
променян.

През 2023 година това става 
неизбежно поради повишените 
цени на горивата, заплатите и 
други услуги.

На заседанието беше до-
пълнена приетата Програма за 
управление и разпореждане с 
имотите общинска собственост 
за 2022 година в точки „Ликви-
диране на съсобственост“ и 
„Продажба на земя“ за с. Ду-

ранкулак и СО „Кария“. 
Съветниците дадоха съгла-

сие община Шабла да кандидат-
ства с проектно предложение 
за предоставяне на безвъзмез-
дна финансова помощ по Про-
грама „Развитие на човешките 
ресурси“. 

Домашен социален патро-
наж – „Звено за услуги в до-
машна среда“ ще изпълнява 
дейностите по проект „Грижа в 
дома в община Шабла“.

С това дневният ред на засе-
данието бе изчерпано.

В края, председателят на Об-
щинския съвет д-р Йорданка 
Стоева пожела на присъства-
щите здраве и хубави празни-
ци.

Изгрев

НА БОГОЯВЛЕНИЕ В ОБЩИНА ШАБЛА
Валентин Сурталов, Мануил 

Недев и Иван Пенев ще бъдат 
най-здрави и честити през 2023 
година.

Слънчевият зимен 6 януари 
събра на къмпинг „Добруджа“ 
в Шабла 9 смелчаци, желае-
щи да извадят богоявленския 
кръст. Сред тях беше Иван Но-
ваков на 47 години от Генерал 
Тошево и още 8 момчета от об-
щината. Най-бърз се оказа 19 
годишният Валентин Сурталов 
от Крапец. Той получи икона 
и парична награда от кмета на 
община Шабла Мариян Же-
чев и Областния управител 

Здравко Здравков.
По рано през деня, отец Па-

вел отслужи Велик водосвет 
в храм „Свети Харалампий“ 

– Шабла. В празничната служ-
ба се включиха и хористите от 
църковния хор.

В село Крапец желаещите да 
извадят кръста бяха 7. 

Във водата най-бърз се ока-
за 18-годишният Мануил Не-
дев от Добрич. Той също полу-
чи икона и парична награда от 
кмета на общината и Област-

ния управител. Пос-
вети победата на май-
ка си, която празнува 
имен ден на 6 януари.

По-късно отец Па-
вел Максимов извър-
ши Празничен водос-
вет и освещаване на 
знамената във воен-
ното формирование в 
Шабла.

Областният уп-
равител Здравко 
Здравков беше гост 
на община Шабла за 
ритуалите на Бого-
явление. Гости на це-
ремониите бяха още 
Силвия Йорданова 
и Николай Калинов 
от Балканския кул-
т у рно-икономиче-
ски съюз. Сред при-
състващите беше и 
председателят на Об-
щинския съвет, д-р Йорданка 
Стоева.

На Йордановден – Богояв-
ление и в църквата „Св. Ар-
хангел Михаил” с. Дуранкулак 
бе отслужена празнична света 
литургия и водосвет.

Ритуалът с хвърлянето на 
кръста традиционно се прове-
де на къмпинг „Космос”.

В студените води на морето 
се хвърлиха 10 младежи, като 
най-младият участник бе Ди-
митър Георгиев, а най-възраст-
ният – Иван Пенев.

До кръста пръв достигна 
Иван Пенев, който получи на-
града от Петър Атанасов – за-
местник-кмет на община Шабла.

Йорданка Радушева

Ритуалът в Шабла.

Мануил Недев извади кръста в 
Крапец.

Отец Павел освети знамената.

В Дуранкулак се хвърлиха десет смели 
момчета.

mailto:press@dobrich.government.bg
mailto:press@dobrich.government.bg
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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
На 10 януари 2023 година

се навършват
6 години

от смъртта на 

ВАСИЛКА ИЛИЕВА ПЕТРОВА
(Вишинска)

починала на 85 години
Напусна ни една безкрайно добра жена с 

любящо сърце.
Ще ни липсваш! 

Никога няма да те забравим!
Обичаме те, майко!

Почивай в мир!
От семейството

ИЗКУПУВАМ 
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

на високи цени в общини Шабла, Каварна, 
Балчик и Генерал Тошево. Консултация и 

подготовка на документи.
 Телефони: 0579 7 70 11, 0885 838 354

ПРОДАВАМ 
ПАРЦЕЛИ В РЕГУЛАЦИЯ В ТЮЛЕНОВО.

Телефон: 0899 53 83 09

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ  „ЛОТОС“ – 2004
КУПУВА

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

Телефон: 0888 90 88 91

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ –
ЦЕПЕНИЦИ:

АКАЦИЯ  - 160 лв./куб.м.
ЯСЕН  – 180 лв./куб. м. 

Телефон за контакт: 0888/78 12 66

О Б Я В А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.37, 

ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.46 и чл.56, 
ал.1; чл.95, ал.1 и чл.97, ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 
443/28.10.2022  г. на Общински съвет гр.Шабла и Заповед № 
РД-04-1/03.01.2023 г. на Кмета на Общината, обявява публичен 
търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж върху 
следния имот – частна общинска собственост:

Решение на
Общински

съвет 
гр.Шабла

Имот Местона
хождение
(населено 

място)

площ
кв.м

Начална
тръжна

цена 
(лева) 

без ДДС

Депозитна
вноска
(лева)

443/ 
28.10.2022 

ПИ 83017. 
502.2227

гр. Шабла 401 4 334,00 866,80

Търгът   ще  се проведе на 31.01.2023 г. (вторник) от 11:00 
часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Ша-
бла.

Стойността на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) 
лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа 
на 27.01.2023 г.

Получаването на тръжната документация става в стая 106 
на Общината от 16.01.2023 г. до 16:00 часа на 27.01.2023 г., 
след представяне на документ за закупуване.

Оглед на имота всеки работен ден от 16.01.2023 г. до 
27.01.2023 г. от 13:00 до 16:00 часа.

Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената 
начална тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 
3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” 
АД до 16:00 часа на 27.01.2023 г.

Предложенията за участие в търга се подават  
в Центъра за обслужване на граждани,  
стая 106 до 17:00 часа на 27.01.2023 г.

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

О Б Я В А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, 

ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, 
ал.1 и чл.97, ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 461/29.11.2022  г. на 
Общински съвет гр.Шабла и Заповед № РД-04-2/03.01.2023 г. на 
Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване 
за продажба на следните имоти – частна общинска собственост:

№
по

ред

Решение на
Общински

съвет 
гр.Шабла

Имот Местона
хожде-

ние
(населе-

но място)

площ
кв.м

Начална
тръжна

цена 
(лева) без 

ДДС

Депозитна
вноска
(лева)

1 461/ 
29.11.2022 

ПИ 83017. 
503.542

гр.Шабла 526 14 707,00 2 941,40

2 461/ 
29.11.2022

ПИ 83017. 
503.3065

гр.Шабла 647 17 482,00 3 496,40

3 461/ 
29.11.2022

ПИ 83017. 
503.3066

гр.Шабла 627 16 233,00 3 246,60

Търгът   ще  се проведе на 31.01.2023 г. (вторник) от 10:30 
часа в заседателната зала на Общинска администрация 
гр.Шабла.

Стойността на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) 
лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа 
на 27.01.2023 г.

Получаването на тръжната документация става в стая 106 
на Общината от 16.01.2023 г. до 16:00 часа на 27.01.2023 г., 
след представяне на документ за закупуване.

  Оглед на имота всеки работен ден от 16.01.2023 г. до 
27.01.2023 г. от 13:00 до 16:00 часа.

  Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената 
начална тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 
3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” 
АД до 16:00 часа на 27.01.2023 г.

Предложенията за участие в търга се подават в 
Центъра за обслужване на граждани,  
стая 106 до 17:00 часа на 27.01.2023 г.

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

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!
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ 
„ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ШАБЛА“

На 5 януари 2023 г., в сгра-
дата на община Шабла, се 
проведе информационен ден 
по проект „Грижа в дома в 
община Шабла“, финансиран 
по Договор № BG05SFPR002-
2.001-0042-C01/05.12.2022 г. 
по Програма „Развитие на чо-
вешките ресурси“ 2021-2027 г. 
На събитието бяха поканени и 
взеха участие заинтересовани 
граждани, кметове и кметски 
наместници на населените мес-
та в общината.

Чрез специално изготвена 
за целта презентация, ръково-
дителят на проекта Галя Кам-
берова запозна участниците с 
целите и дейностите по про-
екта, текущото му изпълнение, 

условията за участие и очак-
ваните резултати. Отчетен 
беше приносът на Европей-
ския съюз за реализирането 
на дейностите по проекта чрез 
предоставеното безвъмез-
дно финансиране в размер на 

225 282,29 лв. с ДДС. 
Основна цел на проекта е да 

се осигури подкрепа в домаш-
на среда за лица с увреждания 
и възрастни хора, зависими от 
грижа чрез предоставяне на 
почасови интегрирани социал-

но-здравни услуги. За период 
от 12 месеца ще бъдат наети 10 
лица за домашни санитари на 
8 часов работен ден, за изпъл-
нение на комунално-битови 
дейности, 1 психолог и 1 меди-
цинско лице. Те ще обслужват 
41 потребители. 

Към момента в община Ша-
бла се приемат заявления от 
кандидати за потребители и 
персонал по проекта. Образци 
на заявления и информация за 
условията за участие са публи-
кувани в раздел «Обяви» на ин-
тернет страницата на Община 
Шабла www.shabla.bg. Самото 
предоставяне на услугите се 
очаква да стартира през м. фев-
руари 2023 година.

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД
Община Шабла започна 

изпълнението на проект „То-
пъл обяд в община Шабла“ по 
Операция BG05SFPR003-1.001 
„Топъл обяд“   за най-нуждае-
щите се лица от Община Шабла 
по процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансова 
помощ на Програма за храни 
и  основно материално подпо-
магане 2021-2027, съфинанси-
рана от европейски социален 
фонд плюс.

На 22.12.2022 година бе по-
дписан административен до-
говор№ BG05SFPR003-1.001-
0146-C01 за безвъзмездна 
финансова помощ по проект 
„Топъл обяд в община Ша-
бла“ на обща стойност на 
проекта 34  473,60 лв. Предос-
тавянето на услугата стартира 
на 05.01.2023 година. Същата 

ще се предоставя до 30.04.2025 
година, с изключение на лет-
ните месеци като за съответ-
ната година са разделени на 
два периода от януари-април 
и октомври-декември. Дого-
ворът се финансира по Опе-
рация BG05SFPR003-1.001 „То-
пъл обяд“  за най-нуждаещите 
се лица от Община Шабла по 
процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансова 
помощ на Програма за храни 
и  основно материално подпо-
магане 2021-2027, съфинанси-
рана от европейски социален 
фонд плюс. Проекта цели да 
подпомогнат най-нуждае-
щите лица, на които да бъде 
предоставен топъл обяд и съ-
пътстващи мерки.  Съгласно 
Наредба РД-06-53/17.09.2021 
г. за реда и условията за опре-

деляне на целевите групи по 
Програма за храни и основ-
но материално подпомагане 
2021-2027 г. съфинансирана от 
Европейския социален фонд 
плюс. Основни целеви групи 
са: лица и семейства без до-
ходи или с ниски доходи, въз-
растни семейства пенсионери 
и самотно живеещи пенсионе-
ри, които имат ниски доходи, 
не могат да се издържат с тези 
доходи и имуществото си и не 
получават подкрепа от близки-
те си; лица, обект на социално 
подпомагане, включително и от 
кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 
от Наредбата, които са в невъз-
можност да задоволят основ-
ните си жизнени потребности 
и за тях е установена нужда от 
ежедневна допълнителна под-
крепа; лица с ниски доходи, 

които поради налични увреж-
дания или здравословни огра-
ничения са със затруднено или 
невъзможно самообслужване, 
в това число самотни лица с 
трайни увреждания с ниски 
лични доходи от пенсия, за 
които няма подходящ кандидат 
за асистент по механизма лич-
на помощ; лица, които поради 
инцидентни обстоятелства са в 
затруднена и уязвима ситуация 
и за тях е установена нужда от 
този вид подпомагане; скитащи 
и бездомни лица; лица от уяз-
вими групи – граждани на тре-
ти страни, по смисъла на § 1, 
т. 17 от допълнителните разпо-
редби от Закона за убежището 
и бежанците.

Общият броят потребители 
по проекта е 25 лица от целеви-
те групи. 

http://www.shabla.bg
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ПОЕТИЧЕН КЪТ

МАЙЦE СИ
На 6 януари 2023 година се навършиха 

175 години от рождението на Христо Ботев.
Ти ли си, мале, тъй жално пела,
ти ли си мене три годин клела,
та скитник хода злочестен азе
и срещам това, що душа мрази?

Бащино ли съм пропил имане,
тебе ли покрих с дълбоки рани,
та мойта младост, мале, зелена
съхне и вехне люто язвена?!

Весел ма гледат мили другаре,
че с тях наедно и аз са смея,
но те не знаят, че аз веч тлея,
че мойта младост слана попари!

Отде да знаят? Приятел нямам
да му раскрия що в душа тая;
кого аз люба и в какво вярвам -
мечти и мисли - от що страдая.

Освен теб, мале, никого нямам,
ти си за мене любов и вяра;
но тука вече не са надявам
тебе да люба: сърце догаря!

Много аз, мале, много мечтаях
щастие, слава да видим двама;
сила усещах - що не желаях?
Но за вси желби приготви яма!

Една сал клета, една остана:
в прегрътки твои мили да падна,
та туй сърце младо, таз душа страдна
да са оплачат тебе горкана...

Баща и сестра и братя мили
аз да прегърна искам без злоба,
пак тогас нека измръзнат жили,
пак тогас нека изгния в гроба!

Христо Ботев

БЛАГОДАРНОСТ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ НА 
ДЕЦАТА ОТ  ДГ “ДОРА ГАБЕ“ ГР.ШАБЛА

Доброто започва от нас!
На детската градина, като 

първа социална единица, в 
която попада детето извън 
семейството, се пада отговор-
ността да положи основите на 
сътрудничество с родителите. 
В тази връзка и в изпълнение 
на Плана за взаимодействие 
с родителите към ДГ “Дора 
Габе“ гр. Шабла бяха сформи-
рани ателиета за сурвакници 
по групи. Изработените сур-
вакници изнесохме на Колед-
ния базар и там отново със 
съдействието на родителите 
ги продадохме. Със събраните 
средства 518,00 лв. ще бъдат 

обогатени кътовете за игра 
като се закупят  играчки за 
малчуганите.

Колективът на детското 
заведение благодари на роди-
телите за ангажираността и 
отношението, което проявиха. 
Надяваме се мероприятието да 
се превърне в традиция, защо-
то сме еднакво отговорни както 
за възпитанието на децата, така 
и за изграждането на взаимо-
отношения, осигуряващи усло-
вия за детското благополучие, 
защото сме партньори и прия-
тели! 

Колективът на  
ДГ “Дора Габе“

РЕПОРТАЖИ ОТ НЧ „ДРУЖБА 1898“ С ВТОРО 
МЯСТО ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОТОКОНКУРС

Народно читалище «Дружба 
1898» с. Дуранкулак взе участие 
във фотоконкурса «Правосла-
вието в Добруджа».

Целта на фотоконкурса е да 
представи разнообразието и 
красотата на Православието в 
цяла Добруджа, както и да уве-
личи познанието за правосла-
вието като цяло, животът и де-
лото на свещениците, монасите 
и миряните в енориите на Бъл-
гарската православна църква в 
Добруджанския край. 

Той е организиран от сайто-
вете „Подиум“ и „Православи-
ето – Добрич“. 

В конкурса са участвали 76 
снимки на 15 автори от Добрич, 
Варна, Балчик, Генерал Тошево, 
Дуранкулак, Силистра и Шумен.

На второ място са двата ре-
портажа от Народно читалище 
„Дружба 1898“ на Мариян Бо-
рисов – „Никулден в с. Дуран-
кулак“ и на Живка Мянкова „С 
водосвет и курбан за здраве в с. 
Дуранкулак почетоха храмовия 
празник“, които бяха отличени 
с парична награда.

Благодарим на доброволци-
те, без чиято подкрепа нямаше 
да се осъществи отбелязването 
на църковните празници!

КОЛЕДАРИ НАРИЧАХА…
“Дошла ми е, мой Коледо, 

тази вечер, Бъдни вечер! Всич-
ки хора се прибрали, огньове 
напалили и трапези приготви-
ли. 

И тръгнали коледари, да на-
мерят млада Бога! Добре дошъл 
да му кажем, весели песни да 
му пеем, славно име да му сла-
вим!” 

В навечерието на Коледни-
те празници малките коледари 
от 4 група “Звездичка” при ДГ 
“Дора Габе” гр. Шабла поздра-
виха с коледни наричания, 
стихотворения и песни слу-
жителите от Общинска адми-
нистрация и потребителите на 
Центъра за социална рехабили-
тация и интеграция в града. 

Станиникът Матей 
Здравков нарече: “Тоз кравай, 
сят – пресят, вит – превит пред 
Бога вечен – на вас наречен! 

Колко зрънца са у него, млети и 
премлети, вити и превити, сяти 
и пресяти – толкоз здраве, чест 
и обич в тая къща!”. 

„Звездичките“ от четвърта 
група заслужиха бурни апло-
дисменти и подаръци. Кметът 
Мариян Жечев им бе пригот-
вил пара и пита, а председате-
лят на общинския съвет д-р 
Йорданка Стоева раздаде праз-
нични пакети с лакомства и 
изненади. Кратката церемония 
предизвика вълна от емоции и 
зареди присъстващите с поло-
жително настроение в послед-
ния работен ден преди Коледа. 

Пожелаваме на всички пъл-
ни къщи със здраве, късмет, 
много обич, щастие и благодат! 
Весели и благословени да бъдат 
празниците за Вас и Вашите се-
мейства!

ДГ „Дора Габе“

ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ В СЕЛО ЕЗЕРЕЦ
Започнахме празненствата 

на 6-ти декември, Никулден. 
Тази година дарители отново 
приготвиха в огромен казан 
рибена чорба и почерпиха се-
лото. Приготвената с щедрост 
и отношение супа стигна до 
езерчаните и ги стопли и за-
радва!

Последва Коледния базар на 
Зимния фестивал в Шабла на 
17-ти и 18-ти декември. Чита-
лището се представи след мно-
го дълги работни седянки, про-
учвания и направа на мостри, 
събиране на материали, търсе-
не на интересни идеи. И се по-
лучи! Имаше и слънце, не беше 
студено (поне първия ден). 
Предложихме коледни бискви-
ти с вкус на карамел и подправ-
ки и красиво украсени, джин-
джифилови коледни бисквити, 
палачинки с извара, захар и 
орехи, страхотни мекици, ба-
нанови мъфини, мъстакулки 
(оригинални сладки с шира и 
гроздова мъст), шоколади с ба-
демово тесто, сушени плодове 
и ядки, дюлев чай с подправки, 
който изненада и стопли всич-
ки на базара… Имахме също 
и Ангели-пазители, изработе-
ни от хартия, и монтирани на 
рамка красиви шевици. Всичко 
това опаковано с любов!

Коледният концерт на Шко-
ла по пиано на Теофания Хрис-
това и нейните ученици на 21-и 
декември!

Подготовката започна ня-
колко дни преди събитието, ко-
гато дойде акордьорът Стефан 
Топалов. Извади инструменти, 
разглоби пианото и започ-
на:   дрън…дрън... смени една 
струна, дрън… дрън… оправи 

педала… докато пианото из-
пее: до, ре, ми, фа, сол, ла, си, 
до! Много интересно беше да 
се наблюдава този златен за-
наят! Майсторът е завършил в 
България и после е обиколил 
Европа, за да работи с големи 
майстор-акордьори в Австрия 
и Белгия. От тях е добил мно-

го ценно знание и така до днес 
е натрупал 30 години практи-
ка. Още работи из чужбина и 
обикаля България като един от 
малкото останали специалисти 
акордьори. 

А концертът? Малките пи-
анисти пристигнаха един час 
предварително от Шабла и Ка-
варна. Имаха сценична треска 
и търсиха с поглед опора от 
тяхната учителка. Теофания 
Христова енергично ги при-
готви, изискана, но също и 
внимателна към чувствата им. 
Предаде им смелостта да ни 
дарят с музика. Децата с любов 
към инструмента свириха за 
нас прекрасни и изненадващи 
мелодии от Бах до Хари Потър, 
през Енио Мориконе. Заедно с 
родителите си напълниха на-
шето читалище с прекрасно 

настроение. Езерчани с благо-
дарности предложиха маса с 
лакомства и деликатеси и се на-
сладиха на милата вечер! Вече 
знаем какво е да имаш пиано в 
читалището! 

Коледен банкет със самодей-
ци от читалището в с. Ваклино 
на 22-и декември

Защото такива празници 
като коледните не могат да ми-
нат без сплотеност и кулинар-
ни моменти, с радост приехме 
предложението от читалището 
на с. Ваклино за съвместен ко-
леден банкет.  Отдавна имахме 
идея да направим нещо заедно 
като читалища от близки мал-
ки села. Защото когато не мо-
жем да се съберем достатъчно 
на брой участници за народни 
танци или пеене, по този на-
чин се появяват възможности 
за нови запознанства и разно-
образни дейности. Галя Петко-
ва – секретарят на читалище-
то във Ваклино ни изненада 
с много интересен поздрав с 
песен, на който отговорихме с 
друга песен. И сполучливо осъ-
ществихме тази първа крач-
ка към новото, към другите! 

Вместо да останем на едно по-
ложение и да видим само това 
което не ни харесва, можем да 
се отворим с малки крачки към 
големи промени!

Нека да продължаваме така!
Посрещане на Бъдни вечер 

и Новата 2023 година
В селото празникът започ-

на на обяд с молитва на Отец 
Павел и осветяване на ястия за 
трапезата. След като читали-
щето закипя от живот, децата 
започнаха да се приготвят за 
сурвакане. Изработиха сур-
вачки с пуканки, вълна, суше-
ни плодове, червен конец... и 
много старание. Приготвихме 
носиите и традиционните об-
лекла. И зачакахме...

На 31-и след обяд няколко 
езерчани се събраха да споде-
лят баница с късмети, домаш-
ни вина и вкусни салати и така 
изпратиха старата 2022 годи-
на. Дойде най-сетне време за 
сурвакарите да минат от къща 
на къща, за да носят здраве от 
този ден -1 януари – до края на 
Новата година.

И така отмина един много 
топъл и уютен месец. 

Защо Ви споделяме това:
Защото с Новата година 

искаме да поздравим всички, 
които действат, за да превърнат 
живота в селата на малката об-
щина такъв, какъвто всеки ми-
лее да бъде. За да благодарим, 
че вие жители, управители, 
частни бизнеси, институции, 
доброволци, дарители, деца... 
сте причината, поради която 
нещо хубаво се случва. Нещата 
се случват с хора. 

Нека нашето морско място 
се развива!
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БЛАГОДАРИМ ВИ!
Домашен со-

циален патронаж 
(ДСП) гр. Шабла 
и филиалът в с. 
Ваклино изказ-
ва едно голямо 
„Благодаря“ за 
дарените Колед-
но-новогодишни 
пакети в наве-
черието на тези 
светли празници!

Б л а г о д а р и м 
на дарителската 
кампания „От 
дом на дом, от 
сърце на сърце“ 
с инициатори 
Светослав Ве-
ликов и Живко 
Янев, които за четвърта година 
организираха тази благородна 
кауза.

За втора поредна година, 
фен клуб ЦСКА гр. Шабла ор-
ганизира и подари 50 броя ко-
ледни пакети на част от потре-
бителите на ДСП, потребители 
на обществената трапезария и 
потребители на ЦСРИ-гр. Ша-
бла. Благодарим 
ви момчета!

В днешно 
време подобен 
жест е проява 
на особено бла-
городство и по-
вярвайте, ние 
високо ценим! 
Живеем във вре-
ме на изпитание 
и тази Коледа се 
осъществи бла-
годарение на Вас! 
Бъдете все така 
добронамерени и 
благословени!

Да бъде Коледата 
ви незабравима
а годината – не-
повторима.
Да сте здрави, ве-
сели и засмени,
и от бог благосло-
вени!
В коледната нощ 
ви пожелаваме 
да сте добри и да 
сте истински.

Душите ви да бъдат стопляни 
от обич  и добри дела!

Весела Коледа
и
щастлива Нова година!
25.12.2022 г.      

Колективът на Домашен 
социален патронаж  

гр. Шабла

МИНИМАЛНАТА РАБОТНА 
ЗАПЛАТА СТАНА 780 ЛЕВА

Минималната работна за-
плата стана 780 лв. от 1 януари 
2023 г., реши правителството. 
Размерът й се повиши с 9,9% 
спрямо сегашната й стойност. 
При определянето на новия й 
размер са отчетени реалните 
параметри на макроикономи-
ческата среда и възможностите 
на държавния бюджет.

Предлаганият нов размер на 
минималната работна заплата 
щедопринесе за  намаляване 
на бедността сред работещите 

и на неравенствата в разпреде-
лението на доходите. Ръстът на 
най-ниското възнаграждение 
за труд ще повиши покупател-
ната способност и потребле-
нието на най-нискодоходните 
групи от пазара на труда, ще 
увеличи мотивацията на работ-
ната сила и ще намали нелоял-
ната конкуренция.

От 1 януари 2023 г. мини-
малната часова работна запла-
та ще бъде 4,72 лв.

МС

КАКВА Е ЦЕНАТА ДА БЪДЕШ ХАРЕСВАН?
“Аз не зная кой е ключът към успеха, но ключът към провала е 

желанието да се харесваш на всички.”
Бил Козби – актьор

Ние хората сме интересен 
животински вид с много осо-
бена еволюция. За да можем 
да оцеляваме през вековете, да 
преодоляваме несгодите в би-
тието си е трябвало да се обе-
диняваме в племена. Племето 
ни е давало защита, сила и уве-
реност, че заедно можем да се 
справим със студ, глад, болести 
и войни. Индивидът изчезва, 
но племето остава. Така инди-
видуалното или собственото 
“Аз” бива потискано в името 
на по-велика цел – оцеляването 
на общността. Постепенно сме 
се развили – племето е станало 
общество, а обществото циви-
лизация, но нормите са остана-
ли и до днес. 

Желанието ни да се прис-
пособим по-добре към обще-
ството ни кара да бъдем по-со-
циално адаптивни. Колкото 
по-добре е възприет човек от 
околните, толкова по-значимо 
място може да намери в соци-
алната йерархия, което да му 
донесе и по-висок престиж, и 
жизнен стандарт. За да се слу-
чи всичко това, трябва да бъ-
дем “одобрени”, т.е. харесвани. 
В началото от родителите си, 
след това от  близки, прияте-
ли, съученици, роднини и т.н. 
По принцип ние сме суетни 
същества. Непрекъснато се са-
монаблюдаваме, анализираме, 
изследваме. В същото време 
подсъзнателно искаме да бъдем 
одобрени, обичани и полезни. 
Изпитваме болезнен страх да 
не попаднем в изолация, да не 
бъдем пренебрегнати, изоста-
вени, самотни и ненужни. Са-
мотата за някои хора е равно-

силна на смърт. 
Човек се ражда, за да бъде 

обичан. Първоначално в се-
мейството детето търси обичта 
на родителите си, съзнавайки, 
че “правилното поведение” му 
носи повече ласки, обич, поощ-
рения и по-малко наказания. 
След това, израствайки, освен 
одобрението от най-близкия 
кръг започва да търси такова и 
от обкръжаващия го свят. Ако 
като деца не сме научени да се 
възприемаме такива, каквито 
сме, да обичаме сами себе си, то 
попадаме в следния капан: “Ако 
бъда харесван, ще бъда оби-
чан.”, “Ако бъда харесван, ще 
стана популярен”, “ Ако стана 
популярен, ще бъда успешен, 
богат и състоятелен“.  За пове-
чето от нас това е грешка, за 
която понякога плащаме много 
жестоко.

Живеем в динамично време, 
промените са бързи и същест-
вени. Някога са минавали десе-
тилетия и дори столетия, за да 
се случи нещо значимо, докато 
сега всичко става постоянно и 
дори непрекъснато. Живеем в 
информационен океан, който 
се носи в безкраен информа-
ционен космос. Падат табута 
и ограничения, тайното става 
явно, липсват правила, пъти-
ща и ориентири, забраненото 
става достъпно и никой, нито 
ние, нито възрастните сме под-
готвени за това. Светът, който 
обитаваме, е с все по-обър-
кваща се ценностна система. 
Обществото ни е толкова кон-
суматорски настроено, че сме 
готови да ограбим, изпепелим, 
замърсим и източим всички 

ресурси на планетата, водени 
единствено и само от егоистич-
на алчност. Всички това се екс-
плоатира от недобросъвестни 
търговци на всички нива на об-
ществената йерархия. Продава 
се всичко и за всички стига да 
може да се купи, като послед-
ното минава през разбирането 
за “успех в живота”. За да сме 
успешни обаче, трябва да сме 
разпознаваеми, обичани и ха-
ресвани. Но как да стане това: 
чрез външен вид – дрехи, ак-
сесоари, обувки, бижута и т.н., 
чрез физически качества – мус-
кули, прически, татуировки, 
чрез психологически качества 
– упоритост, смелост, гордост, 
безстрашие.

Понеже е пълно с всякакви 
концепции, достъпни чрез вир-
туалния свят и медиите, всеки е 
готов и иска да опита от всич-
ко с желанието да открие своя 
правилен път “нагоре” към “ус-
пеха”. Това неминуемо минава 
през фазата на харесването, т.е. 
одобрението от другите. Тъй 
като няма общовалидни пра-
вила за всички, всеки пробва 
“различни неща” на принципа 
на пробата и грешката в жела-
нието си да намери своето. Така 
в опитите си с “това и онова” 
много често сме готови да прес-
кочим границите на разумното, 
защото не знаем къде да спрем. 
Понякога адреналинът е толо-
кова висок, че ни кара да вър-
шим дори неразумни неща. 
Отчайващи примери има без-
брой по цялата земя. Много 
деца и тийнейджери за някол-
ко “лайка” повече са готови да 
стърчат от покривите на сгра-
ди, да се возят върху движещи 
се влакове, да правят рискови 
каскади с тротинетки, ролери,  

скейтбордове, колелета, мото-
ри и др., постоянно рискувайки 
както своя живот, така и този 
на околните. Други са готови 
да се татуират на сто процен-
та, да носят всякакви странни 
дрехи и аксесоари, невероят-
ни прически и цвят на косите, 
някои дори си сменят и цвета 
на очите и пола. Палитрата на 
случващото се е толкова разно-
образна, че няма начин да бъде 
напълно описана. Понеже мо-
ралът на обществото като цяло 
не е много висок, почти всичко 
бива одобрявано и приемано 
без особена критика. Ако пък 
има критика, веднага се нами-
ра някой “компетентен”, който 
да ни обясни, че това е нор-
мално,  че човек така изразява 
себе си, че това е някакъв вид 
изкуство или предизвикател-
ство към другите. Така цената 
да бъдеш харесван се оказва без 
еквивалент. За едни тя може да 
е нищо, за други може да бъде 
собственият им живот. Всич-
ко зависи от това, кой какви 
граници си поставя, кой как е 
възпитаван и кой как възприе-
ма сам себе си. Разбира се все-
ки човек има право да опитва 
всичко и да провокира в рам-
ките, които му дава законът. 
Въпросът тук е: Струва ли си? 
Да, струва си, защото така чо-
век трупа опит, а той ни прави 
по-успешни, по-знаещи, по-мо-
жещи. Но нещата пак опират 
до баланса, до онази граница, 
която не трябва да се прескача, 
т. е. прави нещата така, че да не 
вредиш на околните и на себе 
си, както във физически, така и 
в морален аспект.

Продължава в следващия 
брой.

Емил Стоев

КРАСИМИРА ЗАГОРСКА ПРЕДСТАВИ 
ПЪРВА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА

В навечерието на Рождество 
Христово – 23 декември 2022 
година, бе представена първа-
та самостоятелна изложба на 
нашата съгражданка – снаха в 
Шабла, Красимира Загорска.

Родена в Карлово, израс-
нала в Раднево, тя наследява 
любовта към изобразително-
то изкуство от своята баба. В 

платната претворява своите 
емоции – рисува от щастие, от 
самота, след залез слънце, за 
отмора. Рисуването я пренася в 
най-пъстрия свят или да я от-
ърве от най-тъмните й мисли.

В художествената сбирка 
на НЧ „Зора 1894“ Шабла бяха 

представени 21 нейни картини.
За музикалния фон на ве-

черта се погрижиха Алексан-
дра Панова, Давид Марчев и 
Полина Овчарова – ученици на 
Теофания Христова от школата 
по пиано в Шабла и Каварна.

Своите музикални поздрави 
към присъстващите поднесоха 
и млади таланти от съседния 

град, от класа по китара с ръко-
водител Стоян Койнов.

Сред присъстващите беше 
д-р Йорданка Стоева – пред-
седател на Общинския съвет, 
която с възхищение благодари 
на художничката за представе-
ната красота. В духа на шегата 

каза, че е дошла с нагласата да 
си купи една картина, но ще се 
прибере с две платна.

По време на изложбата бяха 

разпродадени четири творби.
Картините могат да бъдат 

разгледани до края на месец 
януари.                             Изгрев

Гостите от Каварна.
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