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

МИСЪЛ НА БРОЯ

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 ДЪРВА ЗА ОГРЕВ –
ЦЕПЕНИЦИ:

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

Телефон за контакт: 0888/78 12 66

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

НОВ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ ЗА 
ДОМАШНИЯ СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Община Шабла кандидат-
ства с проектно предложение 
за закупуване на нов лекото-
варен автомобил за разнос на 
храна за нуждите на Домашния 
социален патронаж. Проектът 
бе одобрен от Фонд „Социална 
закрила“ към Министерството 
на труда и социалната поли-
тика. Финансира се от Целева 
програма „Патронажна мо-
билност за доставка на топъл 

обяд“ по Договор № РД04-43 от 
12.01.2023 г. Общата му стой-
ност е в размер на 80 550 лв. От 
тези средства 35 997,79 лева са 
безвъзмездна финансова по-
мощ,  а останалите са собстве-
но финансиране. 

По проекта ще бъде до-
ставен нов неупотребяван 
изцяло електрически лекото-
варен автомобил за Домашен 
социален патронаж – Шабла. 

По този начин ще се обнови 
и модернизира автопарка на 
услугата, в която ежедневно 
се приготвя и доставя храна 
на повече от 140 потребите-
ли от 11 населени места на 
територията на общината. С 
доставката на предвидения в 
проекта лекотоварен автомо-
бил ще се повиши качество-
то на предоставяните услуги 
- домашен патронаж и топъл 

обяд, създавайки условия за 
намаляване на разходите за 
издръжка на дейността, опти-
мизиране на графика за дос-
тавка на храна до домовете на 
потребителите, подобряване 
на работната среда, както и 
за повишаване на мотиваци-
ята на обслужващия персо-
нал, предоставящ услугата.  
Проектът е със срок  на из-
пълнение до 08.12.2023 г.

„ПРАХЪТ НА ГЕРОИТЕ 
СЪЗДАВА ОТЕЧЕСТВОТО“ 

Първата световна война 
избухва през лятото на 1914 
г.На 24 август 1915 г. България 
сключва договор с Германия, 
военна конвенция с Германия 
и Австро-Унгария и спогодба 
с Турция, а на 10 септември 
1915г. е обявена обща моби-
лизация.Численият състав на 
Действащата армия възлиза на 
616680 души и 960 оръдия, све-
дени в три отделни армии.

Началото на септември 
1916 г.,тече втората година от 
Първата световна война. Бъл-
гарските Първа и Втора армии 
воюват в Македония. Трета ар-
мия под командването на ген. 
Стефан Тошев в състав IV Пре-
славска и I Софийска дивизия 
е дислоцирана по сухопътната 
граница с Румъния и вече цяла 
година очаква решението на 
румънското правителство за 
включването на северната ни 
съседка  във войната. Намеса-
та на Румъния във войната на 
страната на Съглашението на 
27 август 1916 г. открива втори 
фронт на Балканите.

 Добруджанската операция  
(1 септември 1916-3 януари 
1917 г.) е проведена от Трета 
българска армия с подкрепа 
на германски, турски и ав-
стро-унгарски части и съеди-
нения започва на 1 септември 
1916 г. Основната задача през 
първите дни на настъпление-
то е превземането на Тутра-
канската крепост. Атаката за-
почва в 6.30 ч на 5 септември 
с мощна артилерийска под-
готовка. В 8.00 ч. българската 
пехота атакува, а нареждането 
на командващия операцията 
ген. Пантелей Киселов гласи 
„Всички командири да заста-
нат начело на своите бойни 
единици“. Резултатът не закъс-
нява.На  6 септември румън-
ската групировка, защитаваща 
Тутракан, капитулира.

Уважаеми читатели, след 
тези уводни редове поместваме 
обръщението на  д-р Димитър 
Стефанов - кмет на община 
Тутракан, и академик Георги 
Марков.

Продължава на стр. 2

ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  

„ЗОРА 1942”, С. ВАКЛИНО,

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА 

ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР

Документите за кандидатстване (молба, CV, копие 
от диплома за завършено образование – минимум 

средно) се подават до 17 февруари 2023 г. при 
секретаря на читалището в делнични дни до обяд. 

За повече информация: тел 0885 61 79 79.
Обявява се и свободно работно място за хигиенист 

на половин работен ден.
Молби се приемат до 17 февруари 2023 г.

Уважаеми посетители,

ЗЕЛЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН 
ЦЕНТЪР ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕН 

ПРЕЗ ЗИМНИТЕ МЕСЕЦИ.
Заповядайте отново от месец април!

НЧ Отец Паисий 1901, с. Езерец 
КАНИ

 всички желаещи -  деца и възрастни за участие в 
 КАМПАНИЯ НА ОПАЗВАНЕ НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ И АКВАКУЛТУРИ

Очакваме ви от 2-ри до 5-ти февруари с игри, експерименти, прожекции и дискусии, както и почистване на плажа!
Заедно да опознаем влажните зони и аквакултури и да ги опазим.

През междусрочната ваканция Ви каним да посетите НЧ 
„Отец Паисий 1901“, с. Езерец. Подготвили сме атрактивна про-
грама от занимални, дискусии, прожекции на рибарска тема 
посветена на опазване на нашите скъпи влажни зони и морски 
плажове, дюни и брегове. 

Кампанията ще бъде открита на 2-ри февруари по повод меж-
дународен ден на влажни зони. 

Програмата за 2-ри и 3-ти февруари е следната:
от 10:00  до 12:00 ч. - образователни и интерактивни игри за 

деца, посещение на етнографска музейна сбирка;
от 13:00 - работилница за сглобяване на въдици;
от 14:00 ч.-  плетене на рибарски мрежи;
от 15:00 ч.- еко фабрика.
На 4-ти февруари от 10:00 ч.  до 17:00 ч.  - почистване на пла-

жа на с. Езерец, дискусии относно опазването на околната среда 
чрез намаляването на пластмасовите отпадъци, прожекция на 
филма „Ангъчка“.

На 5-ти Фревуари от 10 до 17часа, - Ден на Творчество, с ра-
ботилница екофабрика- от пластмасови отпадъци до подаръци, 
дискусии относно опазването на околната среда чрез намалява-

нето на пластмасовите отпадъци, Прожекция на филм „Ничии 
отпадъци“.

Очакваме ви с децата от 10:00 ч. на 2, 3, 4 и 5 февруари 2023 
г.  за едно безпретенциозно изживяване на полезни и приятни 
моменти с грижа за нашето крайбрежно място.

Кампанията се осъществява от Народно Читалище „Отец Па-
исий 1901“ с. Езерец,   в изпълнение на Дейност „Повишаване 
на осведомеността за опазване и подобряване на природното 
културно наследство чрез дейности по разпространение на зна-
ния за опазване на околната среда в рамките на проект „Съхра-
няване на традиции, бит и култура чрез опазване, подобряване 
и развитие на морското културно и природно наследство в с. 
Езерец, община Шабла“. Проектът се финансира от ЕС по Дого-
вор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-
ИП-01-9/10.03.2022 с Управляващия орган на Програма за мор-
ско дело и рибарство 2014-2020 по мярка 2.2.1 „Възстановяване 
и подобряване на природното наследство, културата и спорта на 
рибарската територия“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Ша-
бла-Каварна-Балчик и е със срок на изпълнение 10.03.2023 г.
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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 24 януари 2023 година се 

навършват
2 години от смъртта на 

СТАНИМИР НИКОЛОВ 
ОВЧАРОВ

починал на 50 години
Не се изплаква мъката със сълзи, 

когато плачем повече боли.
И все по-безнадеждни стават 

дните, 
че никога не ще се върнеш ти.

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 26 януари 2023 година 

се навършва 
1 година от смъртта на 

ПЕНКА ИВАНОВА  
ГРАДИНАРОВА

починала на 77 години

Минават дни, месеци, години, 
но ние никога няма да те забравим!

Поклон пред паметта ти!
От семейството

ВЪЗПОМАНАНИЕ
На 28 януари 2023 година се 

навършват 
3 месеца от смъртта на 

ИВАН АТАНАСОВ  
ХАДЖИИВАНОВ

Смъртта не пита
кой е млад и кой е стар,

изгаря всеки в нейния пожар.
Остава въглен да гори,

където падне, вечно да боли!
Почивай в мир!

Лили, Томи, Данко

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 24 януари 2023 година се 

навършват 
5 години

от смъртта на 

ИВАН ДИМИТРОВ ГОЧЕВ
Дните минават неусетно, 

а споменът за теб е все така мил 
и скъп.

Почивай в мир!

От семейството

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 26.01.2023 г. се навършват 

22 години,
откакто си отиде от този свят

ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ 
ДРОСНЕВ

починал на 86 години
Липсваш ни! Мъката ни е без-

крайна, но ти живееш дълбоко в 
сърцата ни с цялата си доброта, 

обич и човечност. Времето минава, 
обичта и болката от непрежали-

мата загуба остават!
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

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

 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.

„ПРАХЪТ НА ГЕРОИТЕ СЪЗДАВА ОТЕЧЕСТВОТО“ 
Продължава от стр.1

Обръщаме се към вас, да се 
включите в дарителската кам-
пания организирана от Фонда-
ция „Архегет“ и инициативен 
комитет „Тутраканска епопея“ 
за създаване на 360-градусо-
ва 3D мултимедийна диорама, 
пресъздаваща епичния момент 
от превземането на Тутракан-
ската крепост.

На картата на Европа има 
много места, свързани с исто-
рически събития, места – сре-
доточия на памет. Като част 
от Европа, България също е 
изпъстрена с носещи следите 
на времето пространства. Едно 
от тях – Военното гробище при 
Тутракан, е част и от българ-
ската, и от европейската, и от 
световната история.

Битката при Тутракан в 
началото на септември 1916 
година, в рамките на Първата 
световна война, предизвиква 
мощен взрив от емоции сред 
интелектуалните кръгове то-
гава, оставя следи и в много 
семейства, чиито потомци 
пазят чиста паметта на дедите 
си. Неслучайно събитията ос-
тават в паметта на народа като 
„Тутраканската епопея“. Бъл-
гарската държава грижливо 
съхранява паметта на десетте 
хиляди загинали българи, ру-

мънци, немци, погребани на 
това свято място. В миналото 
част от два срещуположни во-
енно политически блока, днес 
България и Румъния, като 
част от голямото европейско 
семейство, заедно превъзмог-
ват отминалите събития от 
войната преди повече от 100 
години.

От 2011 година датират уси-
лията на Инициативен комитет 
„Тутраканска епопея“ с предсе-
дател акад.Георги Марков, об-
щина Тутракан и Исторически 
музей – Тутракан да осъщест-
вят на практика реализирането 
на амбициозен проект, който 
предвижда изграждане и обза-
веждане на сграда в простран-
ство в близост до военното 
гробище, оборудвана с модер-
ни решения.  

В момента се реализира 
проект „Изграждане на „мемо-
риален комплекс Тутраканска 
епопея 1916“ и прилежащите 
му публични пространства“ по 
приоритетна ос 6 на Програ-
ма „Региони в растеж“ с краен 
срок декември 2023 година, 
който 

включва средства за стро-
ителство и технологично из-
граждане на предвидената ди-
орама, но за съжаление той не 
покрива сърцето на проекта 

– съдържанието на диорамата. 
Възможностите за финансира-
не на диорамата по програми се 
оказаха изключително трудно 
начинание. Средствата за реа-
лизацията на съдържанието й 
към днешна дата надхвърлят 
550 000 лв.

Притиснати от сроковете за 
изпълнение на настоящия про-
ект, сме поставени в ситуация 
да не можем да извършим пъл-
ноценно обекта. Принудени 
сме да се обърнем към всички 
съпричастни към благород-
ното дело за увековечаване на 
паметта на нашите предци, за-
вещано ни от свидетелите на 
епохата. Вашето дарение ще 
окаже помощ и ще допринесе 
поколенията напред да бъдат 
възпитавани в признателност, 
достойнство и защита на род-
ното.

Мемориалът е съграден с 
вашата подкрепа и финансова 
помощ. Така през последните 
30 години се изгради  „Алеята 
на славата“, на която се изпи-

саха имената на всички заги-
нали при Тутракан, изгради се 
параклис „Св.Георги Победо-
носец“, благоустрои се приле-
жащото пространство. „Воен-
но гробище – 1916 година“ се 
превърна в мемориал – символ 
на загиналите във войните за 
национално обединение. В него 
са положени костите на пове-
че от 8000 войници и офицери 
от различни националности, 
участвали в битката за Тутра-
кан през 1916 година. На малък 
обелиск във военното гробище 
на четири езика: български, ру-
мънски, немски и турски пише: 
„Чест и слава на тия, които са 
знаили да мрат геройски за тех-
ното отечество“.

 Ето защо на вас разчитаме, 
за да завършим започнатото – 
осъществяването на тази зна-
менателна диорама.

За тази цел инициаторите са 
открили набирателна сметка за 
изграждане на това „гнездо“ на 
признателност от нас към пад-
налите воини:

Банкова сметка:
Фондация „Архегет“:

KBC bank BG33RZBB91551013038863
BIC RZBBBGSF

Община Тутракан                   Фондация „Архегет“
Кмет (д-р Д. Стефанов)         Председател (академик Г. Марков)

И. Христакиев



3Вторник, 24 януари 2023 г.

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!

ПОЕТИЧЕН КЪТ

КЛЕТВА
На 18 януари 2023 година рожден ден празнува  

Недялко Йорданов.

Когато нищо друго няма
във този свят, разполовен
на истина и на измама,
невярваща, ти вярвай в мен.
 
Дори когато те излъжа
невъзмутим или смутен,
заклевам те! и ти си длъжна,
презирай ме, но вярвай в мен.
 
Когато вече ни разделя
безсънна нощ и нервен ден,
във понеделник и неделя
ти непременно вярвай в мен.
 
Не в здравите ни златни обръчи,
в хербария ни изсушен
с реликвите на прашна обич,
не в спомена, а вярвай в мен.
 
Защото в битката неравна,
което водим сякаш век,
със теб сме станали отдавна
един живот, един човек.

 1978

МАГЬОСНИКЪТ, 
ГРАДСКОТО МОМИЧЕ 
И СЕЛСКАТА МОМА ... 

С последните останали 
здрави малки сръчковци от 
Общински детски комплекс 
(ОДК),  непосредствено пре-
ди принудителното затваряне 
на учебните заведения на 19 
януари бяха завършени три-
те ръчно изработени кукли, с 
които ще участват в уникален 
по рода си конкурс. „Куклата 

на баба“ е името на надпре-
варата, обявена от читалище 
„Развитие - 1926“ в обл. Тър-
говище.

Очакваме с нетърпение ре-
зултатите от усилията на клуб 
„Еко-арт ателие“ към ОДК. 
Куклите ще бъдат представени 
на заключителна изложба в на-
чалото на следващия месец. 

НА БАБИНДЕН В С. ГРАНИЧАР
На 21 януари 

2023 година в пен-
сионерскрия клуб 
на с. Граничар бе 
отбелязан празни-
ка „Бабинден“ и 
пресъздаден риту-
ала „бабуване“. 

На-възрастната 
баба, присъства-
ла на празника, 
Руска Новакова 
окъпа 4-месечната 
Йоана и седна на 
почетното място 
на трапезата. С 
много смях, за-
качки и подмя-
тания двайсетте 
възрастните дами 
си спомниха как 
някога се е праз-
нувал този ден, 
когато жените са разчитали 
само на „бабите“, за да пре-
гърнат своите рожби.

„Бабата“ и малката Йоана 

получиха символичен подарък 
от читалищния секретар Неве-
на Огнева.

Изгрев

КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ТЕМА:  
„ЛЕВСКИ ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ“

Регламент 
В конкурса за рисунка могат да участват деца на възраст от 7 

до 18 г., които са разделени на 3 възрастови групи:
 - I възрастова група - от 7 до 10 г.; 
- II възрастова група - от 11 до 14 г.
 - III трета възрастова група - от 15 до 18 г. 

Всеки участник има право да участва с една творба. 
Формат на рисунките: 35/50 см. или 50/70 см. /посоченият 

размер е без паспарту/.
Техника на изпълнение: без ограничения /моливи, пастели, 
флумастери, водни, маслени бои, смесена техника, колаж/. 
Творбите се предават в завършен вид с паспарту и опция за 

окачване. 
На гърба на рисунките трябва да бъде изписана следната 

информация: - трите имена, възраст, училище, телефон или 
e-mail за връзка; 

Срок за подаване на рисунките: 20.02.2023 г.
Адрес: Бургас, ул. “Филип Кутев” 2, БНР Бургас.

Награждаване: 28.02.2023 г., 18.00 часа, на концерт в Културен 
дом НХК. Жури: Добрин Вътев – ДБХ Бургас, Кирил Костади-
нов - БНР Бургас, Пенка Седларска – изкуствовед, Мариана 

Рачева - БНР Бургас. 
Имената на победителите ще бъдат обявени на 24.02.2023 г.

 Рисунките ще бъдат изложени във фоайето  
на НХК на 28.02.2023 г.

2432 ЛВ. СА НУЖНИ ЗА 
ИЗДРЪЖКАТА НА  
3-ЧЛЕННО СЕМЕЙСТВО

1351 лева е заплатата, коя-
то един работещ трябва да 
получава, за да се издържа и 
да живее нормално по българ-
ските стандарти. За тричлен-
но семейство с едно дете су-
мата е 2432 лева – това сочат 
най-новите данни на Инсти-
тута за социални и синдикал-
ни изследвания към КНСБ 
за четвъртото тримесечие на 
2022-ра година.

За една година необходи-
мият месечен доход за из-
дръжка нараства с 203 лева за 
сам човек, а за семейство – с 
366 лева. 

Рекордьорът по поскъп-
ване са яйцата – със 147 про-
цента в сравнение с декември 
2021 година.

Доходът, необходим за из-
дръжка, нараства с 2,4 на сто 
спрямо третото тримесечие 
на миналата година и с близо 
18 процента на годишна база, 
коментира президентът на 
КНСБ Пламен Димитров.

„Нетният месечен доход за 
издръжка на съответния тип 
семейства съпоставено на-
раства с 203 лв. за едно лице 
за една година към декември 
2022 г. 1048 лв. е било декем-
ври 2021 г., 1351 лв. вече са 
нужни за този сам работещ 
и сам живеещ българин/бъл-
гарка през декември м.г. За 
тричленното домакинство 
вече 366 лв. повече са ни нуж-
ни, за да можем да поддържа-
ме същото ниво“.

Към ноември 2022 година 
малко над 1,7 млн. души по-
лучават възнаграждение под 
заплатата за издръжка.

За сравнение през ноември 
2021 г. те са били малко над 1,6 
млн.

Средно с 40-50% нарастват 

за една година спрямо декем-
ври 2021 г. цените на 20-те жиз-
неноважни стоки в т.нар. малка 
потребителска кошница.

Заместник-директорът на 
Института за социални и син-
дикални изследвания Виолета 
Иванова коментира:

„Хранителните стоки дос-
тигат 26% ръст на годишна 
база, нехранителните – 12,9%. 
Докато допреди няколко месе-
ца хитът беше сирената, мля-
кото, млечните продукти, кол-
басите, сега изведнъж хитът 
са яйцата – увеличението от 
16 до 20 ст., повече от двойно“.

„Не потреблението движи 
инфлацията. Потреблението 
движи икономическия рас-
теж. Ако искаме да имаме 
по-висок икономически рас-
теж и хората да се по-добре и 
да няма толкова високо ниво 
на неравенства, трябва да сти-
мулираме тяхното потребле-
ние, а това става, когато им 
се вдигат доходите“, комен-
тира в предаването „12+3“ 
главният икономист на КНСБ 
Любослав Костов, директор 
на  Института за социални и 
синдикални изследвания.

С минималната заплата в 
България малката потреби-
телска кошница от 20-те сто-
ки може да се купи 6,6 пъти. 
За сравнение с най-ниското 
възнаграждение в Румъния тя 
може да се купи 11 пъти, а в 
Германия – 29.

За пореден път КНСБ на-
стоява за втора актуализация 
на минималната заплата до 
достигане на 850 лв., за въ-
веждане на необлагаем мини-
мум, както и за своевременно 
приемане на Закон за държав-
ния бюджет за 2023 г.

Радио „Добруджа“

ТЪРСЯТ СЕ НОВИТЕ „УЧИЛИЩА ЗА 
ПРИМЕР“ ОТ ДОБРИЧ И РЕГИОНА

До 15 март всички общински и държавни училища могат да 
кандидатстват за участие в програмата за професионално 
развитие на училищни екипи

Програмата за професио-
нално развитие на училищни 
екипи е двугодишна и подкре-
пя училищата да подобряват 
управленските и преподавател-
ските си практики, така че да 
допринасят за успеха на всички 
ученици в училището.

Добричките училища могат 
да кандидатстват за участие 
в програмата до 15 март (или 
достигане на 100 кандидатури) 
през формуляр на сайта https://
zaednovchas.bg/model-schools/.

След направата на подбор, 
само 25 училища в страната ще 

бъдат избрани.
В програма могат да канди-

датстват всички общински и 
държавни училища в страна-
та, без значение от населеното 
място, броя учители и профи-
ла на училището.  Участието в 
програмата е безплатно за учи-
лищните екипи. Всички обу-
чения са регистрирани в Ми-
нистерство на образованието и 
учителите получават съответ-
ния брой кредити.

Програмата се състои от две 
неразделни части:

Курс “Лидерство в учили-

ще” - помага на лидерските 
екипи на училищата да създа-
ват среда за качествено препо-
даване и учене за всеки ученик 
и всеки учител.

Курс “Ефективно преподава-
не с ученика в центъра” - под-
крепя педагогическите екипи на 
училищата да внедряват и над-
граждат нови преподавателски 
методи, които насърчават учас-
тието и успеха на всеки ученик.

Двата курса се провеждат 
паралелно през двете години 
на програмата. В тях участват 
съответно представители на 
управленския екип и педагоги-
чески екип на училището.

В рамките на програмата 
училищата преминават през 

специализирани педагогически 
и лидерски обучения на живо и 
онлайн, запознават се с разно-
образни ресурси, инструмен-
ти и материали от български 
класни стаи и световния опит. 
Всяко училище има възмож-
ност да учи чрез преживяване 
и да прилага наученото, като 
го адаптира за своя контекст и 
нужди с подкрепата на менто-
ри – опитни учители, директо-
ри и образователни експерти.

“Заедно в час” е създадена 
по инициатива и с финансовата 
подкрепа на фондация “Амери-
ка за България” и е част от гло-
балната образователна мрежа 
Teach For All.

Добрич онлайн
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РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП: Йордан Енев, Йорданка Радушева
СЪТРУДНИЦИ: Мария Недялова, Георги Стефанов, Дияна Димитрова, 
Николинка Георгиева, Мария Дончева, Невена Огнева, Деян Димитров, Галя Камберова, 
Христина Радева-Стоицева

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

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ 
ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ, ДО И ПРЕМИНАВАЩИ 

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

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 

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!

НОВИ ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ВИНЕТКИ 
По-ниските цени на електронните ви-

нетки влязоха в сила от 1 януари 2023
Намалението е с 10% и важи за всички 

видове електронни винетки, които се за-
плащат от автомобилите до 3.5 тона – уи-
кенд, седмична, месечна, тримесечна и го-
дишна.

Промяната важи двата типа превозни 
средства – за леки и лекотоварни автомо-
били до 3.5 тона, както и за прикачени към 
тях ремаркета/каравани. Отделна елек-
тронна винетка за ремаркета/каравани се 
закупува само ако с прикачването им към 
лекия автомобил заедно надхвърлят 3.5 
тона. Електронната винетка за ремарке/ка-

равана може да бъде закупувана с различ-
на продължителност от винетката за лекия 
автомобил.

С новите стойности можете да се запоз-
наете в таблицата по-долу:

Вид Цени на винетки 
от 01.01.2023г

уикенд 9 лв
седмична 13 лв
месечна 27 лв

тримесечна 48 лв
годишна 87 лв

  Проверете лесно и бързо валидността 

на електронна винетка за регистрацио-
нен номер и закупете електронна винетка 
от Tollpass.bg

За всяка закупена винетка от Tollpass 
получавате напомняне за предстоящо из-
тичане на срока на валидност на имейла 
въведен при покупката й. Можете да из-
теглите мобилното приложение Tollpass 
App и да използвате функционалността 
за въвеждане на регистрационни номера 
със закупени винетки, за които да полу-
чавате нотификация директно на Вашия 
телефон и лесно подновяване в две стъп-
ки.

Tollpass.bg

БЕЗ ПРОМЯНА ОСТАВА ЗДРАВНАТА 
ВНОСКА ЗА БЕЗРАБОТНИ

Хората, които сами внасят 
задължителните си здрав-
ноосигурителни вноски (на-
пример трайно безработни, 
които не получават обезще-
тение за безработица и не 
се осигуряват от държавата 
и др.) и не са регистрирани 
като самоосигуряващи се по 
смисъла на Кодекса за соци-
ално осигуряване, ще про-
дължат да плащат по 28,40 
лева.

Без промяна остава мини-
малният осигурителен доход, 
който в момента е 710 лв. 
Според Закона за здравното 
осигуряване, неосигурените 
на друго основание се осигу-
ряват върху доход, не по-ма-
лък от половината от ми-
нималния месечен доход за 
самоосигуряващите се лица. 
Така здравноосигурителна-
та вноска за тях се изчисля-
ва в размер на 8% върху не 

по-малко от 355 лв. и не по-
вече от 3400 лв. месечно.

Срокът за внасяне на тези 
вноски е до 25-то число на 
месеца, следващ месеца, за 
който се отнасят, напомнят 
от НАП. Здравноосигурител-
ната вноска за месец януа-
ри 2023 г. трябва да се внесе 
най-късно до 25 февруари 
2023 г. Всички, за които въз-
никва задължение сами да 
внасят здравноосигурител-
ните си вноски, подават в 
НАП декларация Образец 7, 
припомнят още от приходна-
та агенция.  Тя се подава елек-
тронно с персонален иденти-
фикационен код (ПИК) на 
НАП или КЕП, чрез портала 
за електронни услуги  или в 
офиса на приходната аген-
ция по постоянен адрес на 
лицето, в срок до 25-то число 
на месеца, следващ месеца, за 
който е възникнало задълже-

нието за внасяне на здрав-
ноосигурителните вноски на 
това основание. Санкцията 
за неподаване на тази декла-
рация е от 500 до 1000 лева.

Здравноосигурителните 
права на гражданите, които 
се осигуряват за своя сметка, 
се прекъсват, ако не са вне-
сени повече от три дължими 
месечни вноски за период от 
36 месеца. Периодът се брои 
до началото на месеца,  пред-
хождащ месеца на оказаната 
медицинска помощ. Прекъс-
натите здравноосигурител-
ни права на гражданите се 
възстановяват при условие, 
че заплатят всички дължи-
ми здравноосигурителни 
вноски за последните 60 ме-
сеца. Правата се възстановя-
ват от датата на заплащане 
на всички дължими здравно-
осигурителни вноски за този 
период.

Гражданите могат да на-
правят справка за здравноос-
игурителния си статус, както 
и да проверят периодите без 
данни за здравно осигурява-
не, чрез  електронната услуга 
на НАП, която е със свободен 
достъп в Портала на НАП.

Справка за здравния ста-
тус клиентите на админи-
страцията могат да направят 
и на телефон: 0700 18 700 (на 
цена, съгласно тарифата на 
съответния оператор). Услу-
гата е автоматична и изисква 
само въвеждане на ЕГН чрез 
клавиатурата на телефона. 
Освен това системата дава 
данни и за всички месеци и 
години, за които не са пла-
тени задължителните здрав-
ноосигурителни вноски. 
Справката за здравен статус 
по телефона работи 7 дни в 
седмицата, 24 часа на ден.

Про нюз Добрич

ПРЕДЛАГАМ:
 - ярмомелка – чукова;

- бали сено;
- зърно: царевица, ечемик, пшеница.

  Телефон: 0899 740 040

МАГАЗИН  
ЗА АВТОЧАСТИ И 

СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА 
в Шабла. 

Той се намира на ул.“Комсомолска“ 1  
срещу шивашкото ателие.

Работно време: 
* понеделник - петък –  от 9.00 до 18.00 часа
* събота – 9.00 до 13.00 часа

Почивен ден - неделя

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.


