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„Да живееш без надежда означава да спреш да живееш“. 
 Фьодор Достоевски

МИСЪЛ НА БРОЯ БОГДАНА Е ПЪРВОТО БЕБЕ 
ЗА 2023 ГОДИНА В ШАБЛА

Момиченце е първото за 
Новата година бебе в Шабла. 
То се роди на 10 януари и е вто-
ра рожба на родителите Еми-
лия и Александър Чолакови. 
Община Шабла поздравява 
щастливото семейство и им 
пожелава здраве, много поводи 
за радост и гордост с Богдана и 
сестричката й Юлия.

До редакционното приключ-
ване на броя имаме три бебета 
родени през 2023 година.

През изминалата 2022 го-
дина в общината са се родили 
18 бебета – в Шабла 15 и 3 по 
селата.

Статистиката за две години 
назад сочи следното:

През 2021 година в община 
Шабла са се родили 25 бебе-
та – 24 в Шабла и едно бебе в 
Дуранкулак. Момчетата са 15, а 
момичетата 10.

През 2020 година в община-
та са се родили 16 бебета, като в 
Шабла те са 13 и по едно в селата 
Ваклино, Дуранкулак и Крапец. 
Момичетата са 9, а момчетата 
7. През годината проплакват и 
двe двойки близнаци.

От 1951 година 21 януари 
е обявен за ден на родилната 
помощ, на акушерките и гине-
колозите. И днес в България на 
тази дата отбелязваме Деня на 
родилната помощ. 

Изгрев

Щъркел на Васильовден в Крапец.
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Добромир Райчев: „ЗА ДА НИ Е ЧИСТО, ТРЯБВА 
ДА СМЕ СЪВЕСТНИ.“

Добромир Райчев завършва Висшия селскостопански уни-
верситет в Пловдив, специалност „Аграрна икономика“, сте-
пен магистър. Той е директорът на общинското предприятие 
„Благоустрояване, комунално строителство, тъжни ритуали 
и озеленяване” (БКСТРО), което осигурява целогодишна зае-
тост на 40 наши съграждани. С него разговаряме за дейността 
на общинското предприятие и новата им придобивка. Ето как-
во сподели той:

Изгрев – Г-н Райчев, вие 
сте ръководител на БКСТРО. 
Колко години сте начело на 
това важно общинско звено и 
как се разви то през годините?

Добромир Райчев –Започ-
нах работа в началото на 2010 
година и вече 13 години ръ-
ководя това звено. През 2010 
година към нас не беше вклю-
чено сметоизвозването, а само 
озеленяване, тъжни ритуали и 
транспорт – общинската авто-
гара беше към нас. От август 
2011 година се закупи автомо-
бил и започнахме сметоизвоз-
ване. Април същата година се 
откри Зеления образователен 
център, който също беше наша 
отговорност. Създаде се стро-
ителна група от 4 човека за ре-
монт на общински сгради. От 
2012-та имаме звено „Охрана“ 
на Градския парк.

Изгрев – Една от най-ва-
жните услуга, на която граж-
даните разчитат е сметоизвоз-
ването. Как е организирана 
тази дейност на територията 
на общината?

Д.Р – Сметоизвозването об-
хваща по-голяма от ресурсите 
ни, останалите са за озеленя-
ване и тъжни ритуали. Всяка 
година към края на месец ок-
томври със заповед на кмета 
на общината, Мариян Жечев 
се определя график за смето-
събиране и сметоизвозване. 
Наш ангажимент е да спазваме 
графика и да си вършим добре 
работата.

Изгрев – Какво е състоя-
нието на техническия ви парк. 
Най-новата придобивка (нов 
автомобил) ще облекчи ли ра-
ботата ви?

Д.Р – Със сигурност ще об-

лекчи работата ни, защото дру-
гите два автомобила са вече над 
10 годишни. До края на януари 
ще започнем работа с новия ав-
томобил.

Изгрев – Съдействат ли 
гражданите за сметосъбира-
нето, т.е за правилното разде-
ляне на битовите отпадъци?

Д.Р – 2/3 от домакинствата 
в града притежават индиви-
дуални съдове за събиране на 
растителни отпадъци. Имаме 
уверението на общинското ръ-
ководство, че скоро във всеки 
дом ще има кафяв съд за съ-
биране на такъв вид отпадък. 
Това лято поради проблеми с 
техниката няколко месеца не 
се вдигаха съдовете за расти-
телни отпадъци. Мога да кажа, 
че само 50% от хората делят 

отпадъците си. А това е много 
важно – да бъдем коректни, за 
да ни е по-чисто. Когато във 
всеки дом има два отделни 
съда за отпадъци нищо не ни 
струва да отделяме растител-
ните от битовите отпадъци. 
Вече не трябва да имаме оп-
равдания. Боклукът ни струва 
много пари. Нека бъдем съ-
вестни.

Изгрев – В работата ви има 
и други дейности от комунал-
но-битов характер. Какво ви 
предстои тази година?

Д.Р –Пожелаваме си да се 
справим с разделното смето-
събиране. Искам да призова 
хората да си отделят боклука – 
всеки в съответния съд, както 
го правят в другите държави.

Йорданка Радушева

Новият автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване.

УВЕЛИЧАВАТ СЕ БОЛНИТЕ 
В ОБЛАСТ ДОБРИЧ, ГРИПНА 
ЕПИДЕМИЯ НЕ Е ОБЯВЕНА

Заболеваемостта от грип и 
остри респираторни заболява-
ния в област Добрич продъл-
жава да расте. През миналата 
седмица – 9-15 януари, тя вече 
е достигнала ниво от 219,50 на 
10 000 души, което отново е над 
средното за страната.

За сравнение предходна-
та седмица тя беше 142,55 на 
10  000 души, докато седмица 
по-рано –  79,48 на 10 000.  

Най-засегната е възрас-
товата група от 5 до 14 годи-
ни, където болните са 840 на 
10  000. Следват най-малки-
те – децата до 4 години. При 
тях заболеваемостта е 700 на 
10 000. Най-малко засегнати са 
най-възрастните – над 65 го-

дини. При тях болни от грип и 
остри респираторни заболява-
ния са 57.77 на 10 000 души.

В края на миналата седмица 
Областен оперативен щаб за 
борба с грип и остри респира-
торни заболявания (ОРЗ) обаче 
реши, че към момента на тери-
торията на областта не се обя-
вява грипна епидемия.

Про нюз Добрич

„ХАРМОНИЯ 25“ ПОЛУЧИ 
ДОМАКИНСТВО НА 
ТУРНИР ОТ ДЪРЖАВНИЯ 
КАЛЕНДАР

Шахматен клуб „Хармо-
ния 25“ ще организира тур-
нир от Държавния спортен 
календар през 2023 година. 
В края на септември Шабла 
ще бъде домакин на Купа 
България по класически 
шах за младежи и девойки 
до 18 и 20 години. Нашият 
клуб кандидатства с про-
ект за регламент и формат 
на състезанието, и получи 
положителен отговор от УС 
на БФШ 2022. Състезанието 
ще се проведе от 28 септем-
ври до 1 октомври.

За последно Шабла орга-
низира турнир от Държав-
ния календар през пролетта 
на 2011 година – Републи-
канско индивидуално пър-
венство за младежи и де-
войки до 20 години. 

От шахматния клуб съоб-
щиха, че ще имат представи-
тели на първия за годината 
турнир, организиран от БФШ 
2022 – индивидуалните финали 

на България за мъже и жени в 
София от 21 до 28 януари. Явор 
Николов ще играе, а Деян Ди-
митров ще бъде един от трима-
та съдии на първенствата.

Изгрев

Деян Димитров и Явор Николов
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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 23 януари 2023 година 

се навършват
9 месеца от смъртта на

МАРИЯ КОСТАДИНОВА  
ЯНАКИЕВА

починала на 83 години
Напусна ни тихо…

Стопи се като гореща сълза.
Боли ни. Ние сме свързани с теб.

Нашите спомени с теб са безкрайни.
Свеждаме глави и с много обич 

се прекланяме пред светлата ти памет!
От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 19 януари 2023 година  

се навършват
3 години без 

СТЕФАНКА ХАРАЛАНОВА 
ГЕРДЖИКОВА

починала на 83 години
Вечно жив си остана човекът, 

който честно се трудил и скромно живял,
тихо минал по своята пътека

и в сърцето на всеки обич посял.
С много обич и тъга.

Дълбок поклон пред светлата ти памет!
От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 18 януари 2023 година 

се навършват 
2 години

от смъртта на 

ИВАН МАТЕЕВ ПЕТРОВ
починал на 69 години

Ще те помним винаги  
с огромното ти сърце, 

посветено на близките!
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

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

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ
и отстраняване на течове 

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

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ 
НА ДОМАШНИ КУЧЕТА

Във връзка със зачестилите 
инциденти със свободно пус-
нати домашни и безстопан-
ствени кучета, община Шабла 
напомня на собствениците на 
домашни кучета, че следва да 
спазват законовите изисквания 
за регистрация и обезопасява-
не на кучетата. 

Регистрацията на кучетата 
е ветеринарно-медицинска и 
административна. Ветеринар-
но-медицинската регистрация 
се извършва от ветеринарен 
лекар, упражняващ ветеринар-
номедицинска дейност. Адми-
нистративната регистрация 
се извършва след подаване на 
декларация по чл. 117 от Зако-
на за местните данъци и такси 
и заплащане на съответната 
такса от собствениците, опре-
делена в Наредбата за опреде-
лянето и администрирането на 
местните такси и цени на услу-
ги на територията на община 
Шабла. Със събраните приходи 
от таксата за притежаване на 
куче общинска администрация 
финансира дейностите за обра-
ботка на безстопанствените ку-
чета на територията на община 
Шабла

Собствениците на кучета 
са длъжни:

да ги отглеждат в собствен 
имот, при спазване на разпо-
редбите за хуманно отношение 

към животните;
да не допускат животното 

само да напуска мястото на от-
глеждане, да навлиза в чужда 
собственост или на обществе-
ни места;

да предотвратят всяка проя-
ва на необоснована агресия на 
кучето, проявена на обществе-
ни места и при ситуации, за-
страшаващи живота или здра-
вето на хора и животни;

да вземат мерки животните 
да не замърсяват обществените 
места, като почистват след де-
фекация;

да вземат мерки за предо-
твратяване на нежелано раз-
множаване на животните;

Забранява се:
извеждането на кучета без 

нашийник и повод, а на агре-
сивните кучета без наморд-
ник;

допускането и престоя на 
кучета в магазини, общест-
вени сгради, заведения за об-
ществено хранене, аптеки, 
лечебни и учебни заведения и 
прилежащите им дворове (не 
се отнася за кучета - водачи на 
слепи хора и служебни кучета, 
съпровождащи органите на 
Министерството на отбраната 
и Министерството на вътреш-
ните работи);

преминаването и престоя 
на кучета по детските площад-

ки, на територията на детските 
ясли и градини и прилежащите 
им дворове;

допускането на свободно 
движещи се кучета на общест-
вени места, предназначени за 
отдих и спортна дейност на 
гражданите;

превозването на кучета в 
обществения транспорт;

отглеждането на кучета в 
гаражи, избени и тавански по-
мещения и тераси на нееднофа-
милни жилищни сгради;

настаняването и отглежда-
нето на куче в съсобствен имот 
без изрично писмено съгласие 
на съсобствениците;

настаняването и отглежда-
нето на куче в обекти – етажна 
съсобственост, без изричното 
писмено съгласие на етажните 
съсобственици и/или ползва-
тели на обекти, непосредстве-
ни съседи (над, под, отляво и 
отдясно) на имота, където ще 
се отглежда кучето;

отглеждането на повече от 
едно куче в апартаменти на не-
еднофамилни жилищни сгра-
ди;

развъждането с търговска 
цел на кучета от частни лица 
в нееднофамилни жилища, из-
бени и тавански помещения, 
тераси, гаражи и др;

организирането на борба с 
кучета;

разхождането на едри и/или 
агресивни кучета от малолетни 
лица; 

свободното пускане и дви-
жение на кучета извън разре-
шените и обозначени за целта 
места в населените места. 

Неспазването на гореизбро-
ените забрани и задължения е 
нарушение на Наредбата за от-
глеждането на кучета и за овла-
дяването на популацията на 
безстопанствените кучета на 
територията на община Шабла 
и се наказва с глоби в размер от 
50 до 2000 лв.

 ОБЯВА

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, 
ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.1 от ЗОС; чл.24, ал.1, чл.93, 

ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински 
съвет гр. Шабла № 466/29.11.2022г. и Заповед № РД-04-

22/12.01.2023г. на Кмета на Общината, обявява публичен 
търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от 

имот частна общинска собственост, с идентификатор 
ПИ 83017.502.2280 по КК на гр.Шабла, с площ 6.50кв.м. – 

съгласно предварително изготвена схема за поставяне на 
обект предназначен за обслужваща дейност.  

Търгът ще се проведе на 02.02.2023г. (четвъртък) от 10:00 часа 
в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Частта от имота  се отдава за срок от 5 (пет) години.
Началната тръжна цена е 9,75(девет, 0.75) лв. с ДДС на месец.
Стойността на документацията е 10,00 (десет 0.00) лв. и 
се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 
31.01.2023г.
Получаването на тръжната документация става  в Центъра 
за обслужване на граждани, стая 106  на Общината, от 
23.01.2023г. до 31.01.2023г., след представяне на документ за 
закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от 
началната тръжна цена на имота или 12.00 (дванадесет 0.00) 
лв.  и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: 
IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа 
на 31.01.2023г. 
Оглед на имота всеки работен ден от 23.01.2023г. до 
31.01.2023г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време 
в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 23.01.2023г. 
до 17:00 часа на 31.01.2023г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  
В СЛУЖБА „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”,  

СТАЯ 108 ИЛИ НА ТЕЛ. 05743/40-45, ВЪТР.108.

 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, Решение на 
Общински съвет гр. Шабла № 464/29.11.2022г. и Заповед 

№ РД-04-23/12.01.2023 г. на Кмета на Общината, обявява 
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 

търговски обект с идентификатор 83017.502.2280.3.2  
със ЗП 9.61кв.м по КК на гр.Шабла, находящ се на Градски 

пазар - Шабла..  

Търгът ще се проведе на 02.02.2023 г. (четвъртък) от 10:30 
часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.

Помещението  се отдава за срок от 5 (пет) години.

Началната тръжна цена е 24.03(двадесет и четири 0.03) 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 
31.01.2023г.

Получаването на тръжната документация става в Центъра 
за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, от 
23.01.2023г. до 31.01.2023г., след представяне на документ за 
закупуване.

Оглед на имота всеки работен ден от 23.01.2023г. до 
31.01.2023г. 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 31.01.2023г. 

Предложенията за участие в търга се подават в работно време 
в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 23.01.2023г. 
до 17:00 часа на 31.01.2023 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  
В СЛУЖБА „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”,  

СТАЯ 108 ИЛИ НА ТЕЛ. 05743/40-45, ВЪТР.108.
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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

ПОСВЕЩЕНИЯ
На 13 януари 2023 година се навършиха 30 години от смъртта 

на нашия съгражданин и поет Георги Давидов.
Когато слабостта кове
ръждиви гвоздеи в сърцето,
не ми разказвай как зове,
как страда без любов поетът –
разказвай ми за снегове,
за боси стъпки и жарава…
Най-топлите си стихове
на тебе, майко, посвещавам!

Когато грубостта кълве
зърна от влюбените длани,
не ми показвай цветове,
в които песни събрани –
показвай ми едно паве,
един убит с павето славей…
Най-светлите си стихове
на теб, любима, посвещавам!

Когато користта снове
дори из девствените мисли,
не ми доказвай светове,
които някой е измислил –
доказвай ми, че две по две
в живота и на пет е равно…
Най-мъдрите си стихове
на тебе, дъще, посвещавам!

Когато пошли синове
търгуват с бащини реликви,
не ме наказвай с щикове,
които в съвестта проникват –
наказвай ме със зверове,
които да очовечавам…
Най-чистите си стихове
на теб, Родино, посвещавам!

Георги Давидов – стихосбирка „Прегръдка за палача“

Празничен календар

АНТОНОВДЕН И АТАНАСОВДЕН
На 17 и 18 януари честваме 

Антоновден и Атанасовден.
Антоновден, Лелинден в на-

родния календар се празнува 
за предпазване от болести. На 
този ден жените не предат, не 
плетат, не варят боб и леща, за 
да не разсърдят чумата, шарка-
та и „синята пъпка“. Специал-
но омесени за празника содени 
питки, намазани с петмез, се 
раздават на близки и съседи за 
здраве, а една се оставя на та-
вана „за белята, за лелята“, т.е. 
за чумата. Затова и Антоновден 
е известен още като Лелинден. 
В нар. представи двамата бра-
тя близнаци Андон и Атанас са 
ковачи, които първи изобретя-
ват ковашките клещи. Затова 
Антоновден и Атанасовден се 
честват като празници на ко-
вачи, железари, ножари и нал-
банти.

Атанасовден. В народни-

те вярвания Свети Атанас е 
представен като властелин на 
снеговете и ледовете. Счита се, 
че от този ден нататък зимата 
започва да си отива. Облечен 
с копринена риза, той отива 
в планината на своя бял кон 
и се провиква: „Иди си, зимо, 
идвай, лято!“ Затова и праз-
никът е известен като „Среди 
зима“. Атанасовден, както и 
Антоновден, се почита като 
патронен празник на ковачи, 
железари, ножари и налбанти, 
а заедно с това и като празник 
за умилостивяване на чумата 
, шарката и синята пъпка (ан-
тракс). За умилостивяване на 
шарките се пекат питки, които 
се надупчват с вилица, за да не 
се „надупчат“ децата от шарка. 
Жените спазват същите забра-
ни, които характеризират Ан-
тоновден. 

По материали от Интернет

ДА ПОМОГНЕМ НА МАРТИ
В СУ „Асен Златаров“ и на други места в община Шабла 

има поставени кутии за каузата да помогнем на Марти с 
диагноза левкемия . 

ДЕТЕТО Е САМО НА ТРИ ГОДИНИ И ИМА  
НУЖДА ОТ НАШИТЕ ДОБРИ СЪРЦА

КАКВА Е ЦЕНАТА ДА 
БЪДЕШ ХАРЕСВАН?
Следва от бр.1

Къде е изходът?  За мен той 
е в това да се опираме на тра-
диционните ценности на обще-
ството. Консервативните об-
щества и в исторически план, 
и отнесени към днешна дата се 
оказват много по-ефективни 
и много по-бързо развиващи 
се както икономически, така и 
социално. Залитането в край-
ностите на други модели, може 
и да ни изиграе много лоша 
“шега”. Както са казали “стари-
те българи”: “Много хубаво, не 
е на хубаво.”

За себе си 
мога да кажа, че 
се придържам 
към традицион-
ните ценности 
на нашия народ, 
защото това ни 
е запазило като 
нация през ве-
ковете. Аплоди-
рам и подкрепям 
всичко ново и 
авангардно, но 
винаги го пре-
разглеждам и 
оценявам през 
своя светоглед. 
Ценя изключи-
телно мнението 
на родителите 
си и на по-въз-
растните от мен, 
защото  те са преминали вече 
през това, през което на мене 
тепърва ми предстои да мина. 
Обичам да имам собствена 
гледна точка върху нещата и 
да я защитавам с аргументи 
и факти, независимо от това 
дали ще се харесам на други-
те. Стремя се да съм в хармо-
ния със самия себе си, без да 
преча на другите да са такива, 
каквито са. Главният принцип 
в живота ми е: “ Живей в съз-
вучие със себе си и хората, без 
да вредиш никому”. Опитвам 
се да съм искрен в делата  и в 
постъпките си към другите,  и 
не желая да приемам някакви 

роли само, за да се харесам 
някому. Ценя и приемам чуж-
дото мнение, но винаги го въз-
приемам само като една гледна 
точка. Разбира се, имам своите 
недостатъци и достойнства, но 
то кой ли ги няма.

Някога Гьоте е казал, че 
няма по-смешно желание у чо-
века от това да се харесва на 
всеки. Това е призрачна мечта, 
защото вижданията, вкусовете 
и настроенията на хората са 
разнообразни  и да се харесаш 
на всички, е просто невъзмож-

но … и ненужно. Но много чо-
вешки същества продължават 
да извършват грешки в жела-
нието си да получат всеобщо 
одобрение. Според мисълта на 
Бил Козби това желание може 
да ги доведе до провал. Не по-
желавам на никого подобна 
съдба.

Накрая искам да завърша 
с една мисъл на Оскар Уай-
лд: ”Всеки живее както му се 
харесва и се разплаща за това 
сам”. Казано спокойно, без пре-
тенции към другите и в същото 
време с осъзната взискателност 
към себе си… Харесва ми.

Емил Стоев

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА  
“АЗ ПЪТЕШЕСТВАМ, ИГРАЯ, МЕЧТАЯ”

Покана за участие в конкурс за 
детска рисунка “Аз пътешествам, 
играя, мечтая” последвайте страни-
цата на Мега Мама и Издателство 
„Фют“ снимайте рисунката на свое-
то дете/група/клас; качете снимката 
като коментар под този пост; напи-
шете името на детето/групата/класа. 
Каним те да се включиш в конкурса 
за детска рисунка на Мега Мама и 
Издателство „Фют“ тема: „Аз пъ-
тешаствам, играя, мечтая”. Всички 
участници получават грамота за 
участие, а наградата за победители-
те в двете категории са шест книги 
от приключенията на зайчето Фе-
ликс “Писма от Феликс”, предоста-
вена от официалния партньор на 
конкурса Издателство „Фют“.

 В конкурса могат да вземат участие 
деца от 3 до 12 годишна възраст с рисунка 
по темата с материали и техники по собст-
вен избор и замисъл.

Условия за участие в конкурса: Катего-
рия групово участие - за деца от групи в 
ДГ, училища и др.

 Децата могат да нарисуват обща рисун-
ка или колаж или самостоятелни рисунки*. 
Имате право да участвате само с ЕДНА 
снимка в коментар под публикацията. 
*Ако децата ви участват с няколко рисун-
ки, трябва да ги снимате всички заедно и 
да пуснете САМО ЕДНА снимка за учас-

тие в конкурса. Напишете допълнителна 
информация - група/ДГ, клас/училище, 
град /село, учители, ваш имейл, на който 
ще получите грамотата за участие. На края 
на конкурса в посочения имейл ще ви бъде 
изпратена ЕДНА обща грамота за участие 
на целия клас/група и една грамота-бланка 
с място за надписване името на участника 
в конкурса. По този начин всички деца, 
които са участвали в конкурса могат да 
получат своя индивидуална грамота и една 
обща за целия клас/група. 

Категория индивидуално участие - за 
деца и техните родители

Детето ви може да участва в конкурса 

като нарисува картина по темата с 
техники и художествени материа-
ли по собствен избор. Направите 
снимка на рисунката и я качете като 
коментар под поста. Напишете ни 
двете имена на своето дете и оста-
вете имейл. На края на конкурса ще 
получите индивидуална грамота с 
името на вашето дете. 

*В категория индивидуално 
участие могат да участват само 
деца, представлявани от своите 
родители. Участниците в конкур-
са в категория Групово и Индиви-
дуално участие могат да бъдат 
победители и да печелят награда 
само веднъж в календарната 2023 
година, независимо от броя харес-
вания. С участието си в конкурса 

“Аз пътешествам, играя, мечтая” Вие 
давате своето съгласие за обработка на 
Вашите лични данни от екипа на Мега 
Мема, разпространяване на предоставе-
ната от вас снимка в социалните мрежи 
и използване на посочения от вас имейл 
за обратна връзка и кореспонденция. 
Конкурсът за детска рисунка “Аз пъте-
шествам, играя, мечтая” се организира 
от Мега Мама на територията на Ре-
публика България. Официален партньор 
на конкурса Издателство „Фют“. Кон-
курсът е отворен за участие от 16.01 
– 29.01.2023 година. Край на конкурса 
29.01.2023 година 12:00 часа.

Емил Стоев
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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“. 

ЗАПОЧНА КАМПАНИЯТА 
„ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“ ЗА 
2023 ГОДИНА

Започна ежегодният кон-
курс за 2023 г. в рамките на 
Националната кампания на 
МОСВ „Чиста околна среда“, 
който се финансира от ПУДО-
ОС и се провежда успешно вече 
19 години при широка общест-
вена популярност. Допусти-
ми бенефициенти са общини, 
кметства, кметски наместниче-
ства, училища, детски градини, 
Центрове за подкрепа на лич-
ностното развитие (ЦПРЛ) и 
Обединени детски комплекси 
(ОДК).

На свое заседание Упра-
вителният съвет на ПУДО-
ОС прие да бъдат отпуснати 
средства в размер до 3 500 000 
лв. за провеждане на тазго-
дишния Национален конкурс 
„Чиста околна среда - 2023 г.” 
за най-оригинален и еколо-
гично познавателен проект на 
тема   „Обичам природата и аз 
участвам”. Средствата по пред-
стоящата кампания ще бъдат 
разпределени по следния на-
чин:

За проекти на общини и 
кметства до 15 000 лв. с ДДС, на 
обща стойност 2 000 000 лв.;

За проекти на училища, дет-
ски градини и ЦПРЛ/ОДК  до 
7500 лв. с ДДС, на обща стой-
ност 1 500 000 лв.

Крайният срок за изпълне-
ние дейностите по одобрените 
проекти е до края на ноември 
2023 г. за общини и кметства, а 
за училища, детски градини и 
ЦПРЛ/ОДК – до края на октом-
ври 2023 г.

В класирането няма да бъ-
дат включвани проекти на 
заявители (кметства, кметски 
наместничества, райони на 
общини, училища, детски гра-

дини и Центрове за подкре-
па на личностното развитие/
Обединени детски комплекси), 
които са получили финансира-
не в Националната кампания 
„Чиста околна среда“ през 2021 
и 2022 г.

С реализацията на дейност-
ите по Националната кампа-
ния „Чиста околна среда” се 
постига пряко позитивно въз-
действие върху околната сре-
да и се формира положителна 
нагласа у хората за действия, 
свързани със съхраняването 
на природните ресурси. С до-
броволния труд на гражданите 
се залесяват и засаждат почис-
тени площи, създават се и се 
възстановяват зони за отдих, 
ремонтират се детски и спорт-
ни съоръжения, подобрява се 
екологичната и естетичната 
среда. Кампанията ефективно 
допринася за по-отговорно 
и дълготрайно отношение на 
младите хора към опазване-
то на околната среда, като ги 
ангажира с дейности за пови-
шаване на екологичното съз-
нание и култура. В резултат на 
провеждането й през годините 
са осъществени хиляди про-
екти на територията на цялата 
страна.

МОСВ

Картини на Красимира Загорска, изложени в читалището в Ша-
бла, които могат да бъдат разгледани до края на месеца.

МОБИЛНИТЕ ОПЕРАТОРИ ВДИГАТ 
ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ СИ

„Виваком“ уведоми вчера 
клиентите си, че  от февруари 
повишава цените на месечните 
абонаменти с 2 лева. Причина-
та е инфлацията през 2022 г., 
като телекомът цитира данни 
на НСИ за единадесетте месеца 
януари-ноември - 15.8%. Очак-
ванията са отчетената годиш-
на инфлация да остане на тези 
нива, посочват от компанията,

И абонатите на останалите 
два телекома - А1 и Yettel, веро-
ятно скоро ще бъдат уведомени 
за повишени цени. За това нас-
коро предупредиха от Асоци-
ацията за защита на потреби-
телите. Ако се приложи 15.8% 
инфлация, месечният абона-
мент от 20 лв. ще поскъпне с 
около 3 лв., при 30 лв.- с около 
5 лв., а при 40 лв. – с над 6 лв.

В общите условия на до-

говорите с операторите е 
записано, че  месечните або-
наменти се индексират със 
средногодишния индекс на 
потребителските цени на 
НСИ за предходната година. 
Миналата година индексира-
нето на договорите предизвика 
скандал и намесата на Комиси-
ята за защита на потребители-
те, защото два от телекомите 
- А1 и „Теленор“ (сега Yettel), 
първоначално поискаха да от-
разят ръста на инфлацията за 
две поредни години. 

„Теленор“ и А1 обжалваха 
забраната да вдигнат цените 
с инфлацията от 2020 и 2021 
г. пред съда, но в рамките на 
няколко дни магистратите 
отхвърлиха последователно 
възраженията на двете ком-
пании. 

НВУ “В. ЛЕВСКИ” ЗАПОЧНА 
ПРИЕМ НА КУРСАНТИ  
ОТ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

За обявен прием на курсан-
ти в редовна форма на обу-
чение за учебната 2023/2024 
г. в НВУ „Васил Левски” – за 
придобиване на образовател-
но-квалификационна степен 
„бакалавър“ по специализации 
от професионално направле-
ние „Военно дело“, информират 
от Военно окръжие – Добрич. 
Кампанията стартира след за-
повед на министъра на отбра-
ната на Република България.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА 
ДОКУМЕНТИ ЗА КУРСАНТИ 
В НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА УЧЕБ-
НАТА 2023/2024 г.:

Кампания за ранен прием 
КУРСАНТИ

Подаване на документи до 
30.03. 2023 г.

Обявяване на класирането 
на кандидатите – до 18.04.2023 г.

Приемна комисия – 
20.04.2023 г.

Кампания за редовен прием 
КУРСАНТИ

Подаване на документи от 
03.01.2023 г. до 30.06. 2023 г.

Обявяване на резултати – до 
03.07.2023 г.

Приемна комисия – 
05.07.2023 г.

Подробна информация 
може да получите чрез →   РА-
НЕН прием за курсанти  и  РЕ-
ДОВЕН прием за курсанти

Подаване на документи се 
извършва на следните места:

Военно окръжие – Доб-
рич на адрес гр. Добрич, бул. 
„Добруджа“ № 4, ет.4, тел. 
0882552019

НВУ „Васил Левски“ – Вели-
ко Търново факултет „Артиле-
рия, ПВО и КИС – Шумен

Про нюз Добрич

ПОМОЩИТЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 
СЕ УВЕЛИЧАВАТ С 22% 

Месечната финансова под-
крепа за 670 000 хора с трайни 
увреждания ще се увеличи с 
22% от 1 януари 2023 г. Ръстът 
е резултат от повишаването 
на линията на бедност от 413 
лв. на 504 лв. от същата дата. 
Съгласно Закона за хората с 
увреждания конкретният раз-
мер на помощта е процент от 
нейната стойност и се определя 
в зависимост от степента на ув-
реждането.

Хората с над 90% уврежда-
не с определена чужда помощ, 
които получават социална пен-
сия за инвалидност, от дого-
дина ще получават 287,28 лв. 
месечно – с 52 лв. повече откол-
кото в момента. За хората с над 
90% степен на увреждане с оп-
ределена чужда помощ, които 
получават пенсия за инвалид-
ност поради общо заболяване 

или поради трудова злополука 
или професионална болест ме-
сечната финансова подкрепа 
ще се увеличи с близо 30 лв. и 
ще достигне 151,20 лв. Хората 
с над 90% увреждане ще полу-
чават по 126 лв. Хората с от 71 
до 90% степен на увреждане ще 
получават по 75,60 лв. на месец, 
а тези с между 50 и 70,99% сте-
пен на увреждане – по 35,28 лв.

Месечната финансова под-
крепа се изплаща от Агенци-
ята за социално подпомагане 
съгласно Закона за хората с 
увреждания. Новият по-висок 
размер на помощите за месец 
януари 2023 г. ще бъде изплатен 
през февруари. През януари 
хората ще получат месечна фи-
нансова подкрепа за декември 
2022 г., която ще е в досегашния 
си размер.

МТСП

ПРЕБРОИХА ОКОЛО 30 000 ЗИМУВАЩИ ВОДОЛЮБИВИ 
ПТИЦИ В ОБЛАСТИТЕ ДОБРИЧ И ВАРНА

Около 30  000 водолю-
биви птици от 52 вида са 
установени по крайбре-
жието и водоемите във 
вътрешността на областите 
Добрич и Варна от екипи-
те, които осъществиха 47-
мото зимно преброяване в 
дните от 12 до 15 януари. 
Това съобщи добричлията 
Михаил Илиев – еколог в 
Българското дружество за 
защита на птиците. В еки-
пите, обхванали района, са 
се включили 23-ма експер-
ти и много доброволци от 
БДЗП и други неправител-
ствени организации, които 
заради сравнително топлото 
за сезона време са установили 
много пернати и в по-малките 
водоеми във вътрешността на 
двете области, добави екологът.

Преброяването в нашия 
район обхвана територията от 
границата с Румъния по край-
брежието до нос Емине, с ак-
цент за област Добрич върху 
Шабленски езерен комплекс и 
Дуранкулашко езеро.

Няма голяма разлика в срав-
нение с данните от миналого-
дишното преброяване, когато 
от екипите в североизточната 
част са установени около 32 000 
птици, коментира Илиев. Той 

отчете, че има намаление на 
наблюдаваните през зимата ви-
дове в последните 2 години, но 
това е повлияно от по-топлите 
зими.

Екологът добави, че в срав-
нение с преди 10-15 години сега 
се отчитат в пъти по-малко во-
долюбиви птици у нас, което 
отново се обяснява с клима-
тичната обстановка, както и от 
комплекс от фактори, свързани 
с човешката дейност.

Белочелата гъска – вид, от 
който преди е имало със стоти-
ци хиляди в района, вече не е с 
най-голяма численост. Устано-
вени са едва около 100 белоче-

ли гъски. Този път с най-голяма 
численост в областите Добрич 
и Варна са птиците от вида во-
дна кокошка, които са около 
11  000. Повече на брой птици 
са наблюдавани и от вида ма-
лък корморан (защитен вид, 
заплашен от изчезване в глоба-
лен мащаб) – 1 600 бр. Около 3 
пъти повече са преброените в 
района три вида гмурци – бли-
зо 5 000 общо.

Два пъти по-малко на брой 
са патиците – около 4 200 пти-
ци, при над 9  000 отчетени 
миналата година, съобщи още 
Михаил Илиев.

Сред 10 вида водолюбиви 

птици, които преди са от-
читани при преброявания, 
но този път изцяло липс-
ват, са емблематичните за 
Добруджа червеногуши 
гъски.  Няма птици от вида 
поен лебед, а с малка чис-
леност е тундровия лебед. 
Не са установени в района 
и пеликани, които в някои 
години идват през зимата в 
Добруджа.  

Като интересно наблю-
дение Михаил Илиев от-
беляза срещата на един от 
екипите в района на Камен 
бряг с вида блатна сова. 
Регистрирали са около 12 

птици, а това се случва за пър-
ви път в нашия район и е вто-
рата най-висока численост, ус-
тановявана в България.

В зимното преброяване в 
България бяха обхванати над 
200 влажни зони, включващи 
Дунавското и Черноморското 
крайбрежие, както и всички 
язовири, рибарници и реки във 
вътрешността на страната, къде-
то зимуват водолюбивите птици.

В същия период се извър-
ши преброяване на птиците 
и в почти всички европейски 
страни и страните от Африка и 
Близкия Изток.

Радио Добруджа
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