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„Избрах да бъда щастлив, защото това е полезно за здравето ми“.   
Волтер

МИСЪЛ НА БРОЯ

ПОКАНА
СНЦ „МОРСКИ КЛУБ ШАБЛА“ ОРГАНИЗИРА

годишна сбирка на 4ти февруари (събота)  
от 13:00 часа

в сградата на Общинския център за водни спортове на ри-
барско селище „Кария“. Каним всички приятели на морето от 
всички възрасти да се присъединят към нашата инициатива за 
занимания по ветроходство и мореплаване. По време на сбир-
ката ще разгледаме и обсъдим възможностите и предизвика-
телствата през новия сезон и плановете за състезателна дей-
ност. С радост ще посрещнем желаещите да станат членове на 
клуба и да се присъединят към нашата морска общност. 
Очакваме ви!

СНЦ „Морски Клуб Шабла“

ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА ЛОЗАРЯ –  
ТРИФОН ЗАРЕЗАН

ОБЩИНА ШАБЛА И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА 
1894“ – ГР. ШАБЛА

организират  

КОНКУРС 
за най-добро домашно вино от  реколта 2022 година,

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ: 
1. В конкурса могат да участват производители на БЕЛИ и 
ЧЕРВЕНИ 
ВИНА от реколта 2022 година.
2. До участие се допускат проби от вино – местни 
добруджански сортове. 
3. Производителите представят само СОБСТВЕНИ ВИНА, 
като задължително 
писмено посочват сорта или сортовете, от които е 
произведено виното. 
4. В конкурса НЕ СЕ ДОПУСКАТ до участие 
ИЗКУСТВЕНО АРОМАТИЗИРАНИ ВИНА (ПЕЛИНИ). 
5. Пробите от вината, предоставени в бутилки, не по-малки 
от 1/2 литър (всеки вид вино в 1/2 литрова бутилка) трябва да 
бъдат бистри. 
6. Конкурсът е анонимен.
7. Професионално жури ще определи най-добрите вина.
6. На първенците ще бъдат връчени атрактивни награди в 
двете категории.
7. Всички участници ще получат грамоти.

Мострите за конкурса ще се приемат от 01 февруари 2023 
г. до 17 часа на 10 февруари 2023 г. в Народно читалище 
„Зора1894“ – гр. Шабла.
Победителите в конкурса ще бъдат обявени на Трифон 
Зарезан – 14 февруари в сайта на Община Шабла, на 
страницата на НЧ ”Зора1894” Шабла, както и на 21 
февруари – в общинския вестник „Изгрев”.

Празникът тази година ще бъде присъствен, с празнична 
програма на открито. Наградените участници в конкурса 
ще получат наградите си на 14 февруари, 2023 г. по 
време на Празника на лозаря. Празничната програма на 
Трифон Зарезан ще бъде публикувана в общинския вестник 
„Изгрев“ на 07 февруари, 2023г., в сайта на Община Шабла 
и на страницата на НЧ „Зора1894“ – гр.Шабла.

За справки: тел. 05743/40 28 
или при секретаря на читалище „Зора 1894“ – Шабла 

УЧРЕДИХА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА 
БАСКЕТБОЛНА ШКОЛА „АКУЛИТЕ“ В ШАБЛА

На 28.01.2023 година се 
състоя учредително събра-
ние за създаване към Баскет-
болен клуб (БК) „Шабла“ на 
детско-юношеска баскетбол-
на школа (ДЮБШ) – „Акулите“.

Да подкрепят малките бас-
кетболисти бяха дошли роди-
тели, спортни специалисти и 
учредителите на БК „Шабла“.

Дневният ред включваше:
* Председателят на БК „Ша-

бла“ Йордан Павлов запозна 
присъстващите с историята

на клуба и участието на 
мъжкия отбор в българската 
баскетболна лига (ББЛ).

* Иван Николов (треньор в 
клуба) припомни фактите по 
сформирането на детските групи 
и водения тренировъчен процес.

Избор и гласуване на упра-
вителен съвет в ДЮБШ.

* Гласуване на численост на 
УС. С единодушие бе прието 
предложението Управителният 
съвет (УС) да бъде от петима 
членове.

* Избор на членове – Елена 
Соленкова, Живко Янев, Иван 
Николов, Гергана Семерджиева 
и Теодора Стефанова.

Членовете бяха избрани с 
мнозинство.

С пълно мнозинство за 
председател бе избрана Елена 
Соленкова.

След избора на УС, бяха раз-
гледани и предстоящите ини-
циативи на „Акулите“:

* участие в детските фести-
вали по баскетбол за момчета и 
момичета. 

Шабла е домакин на първи-
ят фестивал, който ще се про-
веде на 11.02.2023 год.

* провеждане на междуна-

роден баскетболен турнир за 
родените през 2012/13

година в гр. Шабла – 14-
18.06.2013 г.

* приета бе 5 годишна про-
грама за развитието на ДЮБШ 
- „Акуклите“

Членовете на клуба ще имат 
лични карти и ще заплащат го-
дишен членски внос в размер 
на 20 лв.

* Съвместно с други клубове 
от Общината стартира инициа-

тива  - „Спорт в
подкрепа на Марти“. Ини-

циативата ще стартира на 
11.02.2023 година по време на 
баскетболния турнир и е ини-
циатива на група младежи от 
Каварна, Шабла и Дуранкулак.

Участниците в общото съ-
брание бяха поздравени от 
кмета на община Шабла Мари-
ян Жечев и от председателя на 
БК „Шабла – Йордан Павлов.

Изгрев

Д-Р СВЕТЛА АНГЕЛОВА: НЕ СЕ САМОЛЕКУВАЙТЕ! 
СТОЙТЕ ВКЪЩИ, АКО СТЕ БОЛНИ! 

Грипната ваканция свърши и от 26 януари 2023 година уче-
ниците са на училище, обяви в ефира на радио „Добруджа“ ди-
ректорът на РЗИ-Добрич д-р Светла Ангелова. Има определен 
спад на заболелите, доста значително с изключение на една 
възрастова група. Това означава, че въведените мерки са дали 
резултат, допълва здравният директор.

Независимо от това, тъй като циркулацията на респира-
торните и грипни вируси продължава, д-р Ангелова препоръч-
ва, хората де не се лекуват сами, да се избягва по възможност 
събирането на много хора на едно място, защитна маска  да се 
слага на места със струпване на хора. При симптоми на грип/
ОРЗ да се търси лекарска помощ, болните да остават вкъщи.

Необходимата терапия да става само с лекарско предписа-
ние препоръчва още д-р Ангелова.

Клиничните картини на ковид, грип и респираторни забо-
лявания са сходни и затова е по-добре да се прави изследване по 
преценка на личния лекар. На този етап има повече заболели 
от грип отколкото от ковид и в този смисъл е вярно наблюде-
нието, че грипът протича малко по-тежко от колкото други 
години, коментира медикът.

Потърсихме за коментар директорът на СУ „Асен Злата-
ров“, Петранка Валентинова. Ето нейните думи:

- Г-жо Валентинова, след 
грипната ваканция на учени-
ците от 20.01 до 25.01. 2023 
година включително, какви са 
данните за броя на учениците 
в училище?

П. Валентинова – След гри-
пната ваканция, учениците от-
ново се завърнаха в училище.

Към 19.01, който беше по-
следния ден преди ваканция-
та, процентът заболели беше 

18.57% - 38 ученици. Към дата 
26.01 процентът заболели 13% 
или 28 ученици.

Всички знаем, че зимния се-
зон е период в който има остри 
респираторни заболявания и 
грип, така че е нормално да има 
отсъстващи ученици по болест.

- На 31 януари приключва 
първият учебен срок. Как ще 
бъде наваксан пропуснатият 
учебен материал. Ще имат ли 

учениците междусрочна ва-
канция?

П. Валентинова – На 31 яну-
ари приключва първият учебен 
срок. Всички учители са с дъл-
гогодишен опит и стаж и бър-
зо преструктурират учебното 
съдържание, за да бъде взет 
пропуснатият материал за тези 
четири дни. Дали учениците ще 
имат междусрочна ваканция? – 
да ще имат такава и тя е 3 дни, а 
не 5, както се говори в медиите. 
Двата дни са събота и неделя, 
които са почивни дни в края на 
всяка седмица.

Пожелавам на всички спо-
койни и приятни почивни дни!

Дали се е ограничило раз-
пространението на инфек-
цията след обявената грипна 
епидемия в общината и потока 
от пациенти преди нея и днес, 
ден след приключването й – 
потърсихме за коментар д-р 
Александра Козарева – общо-
практикуващ лекар и ръково-
дител на филиала за Спешна 
медицинска помощ в Шабла. 
Д-р Козарева сподели, че спо-
ред нея за 6 дни се е ограни-
чило разпространението на 
инфекцията и болните са на-
малели в сравнение с преди 
грипната ваканция.

Йорданка Радушева 

Архив в-к „Изгрев“
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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

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

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!

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ
и отстраняване на течове 

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

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!

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

ЕООД Борисов -71 
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: 

Продавач-консултант за Златарско ателие гр. Шабла, работник за 
изработка на рамки за картини и сервитьор за Снек бар „Фарът“. 

Телефон за контакт: 0888 306 941 – Борислав Борисов

КОГА ЩЕ СЕ ВДИГНЕ ТАКСАТА 
ПРИ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР

Увеличението й е нещо неизбежно, заяви доц. Антон Тонев, 
председател на Комисията по здравеопазване в Народното съ-
брание

„Потребителската такса, 
която се заплаща за вход при 
общопрактикуващите лекари 
изостава като цена. Обективно 
около 40 на сто е доплащане-
то в болниците.  При личните 
лекари това доплащане е зам-
ръзнало на ниво от 2013 г.  За 
да има повишаване на таксата, 
трябва да имаме нов бюджет, 
ясна макрорамка на разходите 
в здравеопазването и аз не се 
наемам да дам ясен отговор на 
този въпрос.

Единствено мога да дам 
своята подкрепа към общо-
практикуващите лекари, че 
това е нещо неизбежно, което 
трябва да се случи в най-скоро 
време“, каза доц. Антон Тонев, 
председател на Комисията по 
здравеопазване в Народно-
то събрание,  цитиран от БНР. 
Това трябва да бъде записано 
и в Националния рамков до-
говор, където все пак има и 
договорно начало, тоест НЗОК 
и МЗ трябва да бъдат част от 
този процес, допълни още доц. 
Тонев.

Според него от министъ-
ра на финансите зависи кога 
държавата ще започне да за-
плаща пълната осигуровка 
на групите, които тя осигуря-
ва. Действителността обаче е 
трудна - трябва да се постигне 
договореност това нещо да се 
случи, като обикновено от ад-
министрацията на МЗ винаги 
са по правило на страната на 
лекарите. Това е нещо , което 
трябва да се случи и цифрите 
да се подобрят в тази посока, 
поясни още доц. Тонев.

Председателят на Комиси-
ята по здравеопазване   комен-
тира и темата за качеството на 
медицинските услуги.

„Системите за оценка на ка-
чеството на медицинските ус-
луги минават по два пътя - през 
законите за конкуренцията, 
което не е много добра систе-
ма в сферата на медицината. 
По света качеството се измерва 
чрез изпълнението на меди-
цинските стандарти по различ-
ните специалности. Изработ-
ването на стандартите минава 
през съсловните организации 
и Научните дружества в съот-
ветната област, които трябва да 
създадат документ, който да е 
валиден за всички лекари.

Имахме доста сериозен про-
блем с въвеждането на стандар-
тите, такива документи бяха 

изработвани, много от тях бяха 
обжалвани в съда.

Трябва да се създаде ясна 
структура, част от изпълнител-
ната власт, за това коя съслов-
на организация за колко време 
поема ангажимент да изработи 
качествен стандарт, който след 
това да бъде наложен и да няма 
лекари, които не покривайки 
стандарта, да могат да практи-
куват. Система, която ще из-
гражда качество и за в бъдеще. 
Защото в момента има написа-
ни стандарти в някои специал-
ности, които не са признати, 
коментира още доц. Тонев.

По думите му стандартите 
ще бъдат публична информа-
ция, така че пациентите да мо-
гат да проверят какви са към 
дадения момент медицинските 
възможности при тяхното ле-
чение.

Доц. Тонев посочи още, че в 
началото на управлението при 
47-ото НС са направили анке-
ти сред младите лекари защо 
напускат, за да работят зад гра-
ница. Изводът от проучването 
сочи, че заплащането не е един-
ствената причина за отлива на 
млади лекари от страната ни, а 
вече значение има кариерното 
развитие и условията на труд.

„И затова у нас трябва да 
се променят и правилата и   да 
е ясно, когато един студент 
започва своето образование 
какво го очаква   след 5,10,15 
години и това да стане устой-
чив модел. По този начин ще ги 
мотивираме, както и с адекват-
но заплащане спрямо европей-
ския пазар“, уточни още доц. 
Тонев.

Той каза също, че не опти-
мист, че предложените проме-
ни в Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медици-
на от служебния министър на 
здравепоазването ще бъдат гла-
сувани в Народното събрание:

  „Не съм оптимист, защото 
част от идеите на д-р Меджиди-
ев включват лекарства, които 
са извън контрола на Позитив-
ния лекарствен списък и СЕС-
ПА. Тоест законово ние трудно 
ще можем да регулираме тези 
процеси. Някои от липсващите 
лекарства липсват поради лип-
са на доставки, липса на про-
изводство, като тези проблеми 
не могат да бъдат решени със 
законови промени в България“, 
изтъкна още доц. Тонев.

Pariteni

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ БОРСА 
ЗА СЕМЕНА И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

На 2 февруари 2023 г. Доб-
рички панаир АД за 29 поре-
ден път ще открие календара 
на селскостопанските прояви в 
България със специализирано-
то изложение Борса за семена 
и посадъчен материал. Фору-
мът ще се проведе в СК „Прос-
тор”  гр. Добрич и ще продъл-
жи до 5.02.2023 г. И тази година 
борсата ще предложи семена 
за пролетни култури, семена 
за зеленчукови култури, поса-
дъчен материал, торове, торо-
почвени смески, биологични 
средства за растителна защита.

Българската аграрна наука на 
изложението ще бъде представе-
на от „Добруджански земеделски 
институт – гр. Ген. Тошево.

За първи път на борсата ще 
се представи фирма „Агролес 
Продукт ООД“ от Варна, коя-
то се занимава с изкупуване, 

преработка и продажба на ди-
ворастящи гъби и трюфели. 
Фирма „Пайплайф“ – един от 
водещите световни произво-

дители на пластмасови тръбни 
системи за водоснабдяване, 
канализация, газоснабдяване 
и напояване. Участие  ще вземе 
и фирма  „Континвест“ ООД, 
която предлага пълна гама от 
торове и други продукти, които 
осигуряват цялостно хранене 
на растенията. Те са представи-
тел за България на продуктите 
на световноизвестния лидер  в 
производството на иновативни 
торове – Haifa.

В дните на изложението зе-
меделските производители ще 
имат възможност да направят 
своя избор и да си осигурят 
най-добрите продукти за сеит-
бена кампания 2023.

Радио „Добруджа“

Обръщаме се към Вас, 
ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В  

ДАРИТЕЛСКАТА КАМПАНИЯ
организирана от Фондация „Архегет“ и инициативен 

комитет „Тутраканска епопея“ за създаване на 360-гра-
дусова 3D мултимедийна диорама, пресъздаваща епичния 

момент от превземането на Тутраканската крепост.
За тази цел инициаторите са открили набирателна сметка 
за изграждане на това „гнездо“ на признателност от нас 
към падналите воини:

Банкова сметка:
Фондация „Архегет“:

KBC bank BG33RZBB91551013038863
BIC RZBBBGSF

ОТКРИХА ДРЕЙФАЩА 
МОРСКА МИНА КРАЙ ШАБЛА

Сигнал за плаващ предмет 
наподобяващ морска мина е 
получен в Щаба на Военномор-
ските сили на 23 януари 2023 г. 
от областния управител на об-
ласт Добрич. Около 11.30 ч. ми-
ната е забелязана на 200 метра 
от брега срещу село Тюленово.

След извършени изчисления 
от експерти в Щаба на ВМС 
(скорост на вятър и морско те-
чение) бе вдигнат дежурният 
вертолет „Пантер“ от морската 
вертолетна авиобаза „Чайка. В 
14.50 ч. екипажът на вертолета 
откри мината, предаде коорди-
натите и остана в района. Изда-
ден бе НАВИМ (навигационно 
известие до мореплавателите) 
за опасността. 

Бързоходен катер 213 с 

военнослужещи от форми-
рованието за разузнаване и 
унищожаване на невзривени 
бойни припаси с ръководител 
капитан III ранг Илия Стойчев, 
извърши преход до мястото. 
Военните специалисти класи-
фицираха мината като котвена, 
тип „Ям“, приведена в бойно 
положение. В 16.45 ч. мината 
беше унищожена с контроли-
ран взрив от групата водола-
зи-взривчици.

Военноморските сили про-
дължават да поддържат готов-
ност за обследване и противо-
минни действия, за да осигурят 
свободното корабоплаване в 
българските морски простран-
ства.

Maritime.bg

ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Общински съвет – Шабла, което ще се 

състои на 31.01.2023 г. (вторник) от 14.00 часа  
КОМИСИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, 

ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА 
ПОЛИТИКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ

1. Докладна записка относно изпълнение на Програмата за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 
2022 година.

2. Докладна записка относно Годишна програма за упра-
вление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 
година.

3. Докладна записка относно придобиване на имоти частна 
собственост.

4. Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно 
право на ползване на спортен клуб.

Комисия по устройство на територията, благоустрояване, 
законност, обществен ред и екология

5. Докладна записка относно определяне представител на 
община Шабла в извънредно Общо събрание на акционерите 
на „Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич“ АД.

6. Докладна записка относно разрешение за изменение на 
подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация 
(ПУР) за част от ул. „Първа“ и ПУП- план за регулация ,(ПР) 
в обхват ПИ 73780.501.242 и ПИ 73780.501.233 в квартал 17 по 
плана на с. Тюленово, община Шабла.

7. Определяне представител за член на мрежата „Изгражда-
ме Европа с представители на местното самоуправление“.

8. Други.
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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!

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

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.

ПОЕТИЧЕН КЪТ

И ВСИЧКО ПАК Е ВЕЧНО
Голямото е в малките ни дни,
понякога съвсем обикновени.
Една тревичка, спряла отстрани,
улавя думите като антена.

Една калинка с шарени крила,
застанала на белия прозорец,
донася от далечните поля
забравения дъх на прясна оран.

Едно покрито кладенче със лист,
намерено сред камъните тежки,
подсказва, че живота пак е чист,
макар понякога да правим грешки.

Една светулка, влязла у дома,
от мислите за мрака ни спасява.
Една пътека, слязла под земя,
усещането за смъртта създава.

И всичко пак е вечно. Под звезди,
застанал прав, един човек се смее :
едно дърво на хълма посади
и векове в листата му живее.

Евтим Евтимов

БЕЗПЛАТНИ УЧЕБНИЦИ 
ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ 
УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА

Всички ученици  ще полз-
ват  безплатни учебници. Това 
решиха депутатите на 27 януа-
ри 2023 година.

Единодушно със 190 „за“ на-
родните представители приеха 
на второ четене Законопроект 
за изменение и допълнение на 
Закона за предучилищното и 
училищното образование. С 
него се въвеждат  безплатни 
учебници за учениците от 1 до 
12 клас.

Законопроектът влиза в 
сила от учебната 2024-2025 г.  

Необходимите средства за 
безплатни учебници от 8 до 12 
клас към момента, с отчетен 
инфлационен индекс, възлизат 
на около 80 млн.лв. за първата 
учебна година от прилагане на 
законопроекта, съответно по 8 
млн.лв за втората и третата го-
дина от ползването на учебни-
ците, посочват в мотивите си 
вносителите. 

VII ОБЛАСТЕН КОНКУРС РЕЦИТАЛ „ЗА ДА Я ИМА БЪЛГАРИЯ“
Община град Добрич обявява  VII Об-

ластен конкурс рецитал „За да я има Бъл-
гария“, посветен на 3 март – Национален 
празник на България. Конкурсът цели да 
популяризира българската литература 
и да пробуди национално самочувствие, 
както и да стимулира интереса на децата 
и младите хора към интерпретиране на 
произведения   на български поети и пи-
сатели.   В него   могат да участват инди-
видуални изпълнители от област Добрич, 
представящи по свой избор произведение 
от българската поезия, проза или драма-
тургия. Произведенията трябва да бъдат 
посветени на България, нейните герои, 
природни красоти, забележителности, 
обичаи и традиции. Конкурсът ще пре-
мине през два етапа. Крайният срок за 
изпращане на видеата за първия етап на 
конкурса е 15.02.2023 г. до 17.00 часа. На 
25.02.2023 г. в Огледална зала „Нели Бож-
кова“ ще се проведe конкурс рецитал с до-
пуснатите до втори етап участници. Край-
ните резултати се обявяват на 28.02.2023 г. 
на официалния сайт и facebook страница-
та на Община град Добрич.

Декларацията за съгласие и заявката 
за участие можете да изтеглите от  www.
dobrich.bg. 

РЕГЛАМЕНТ
Цели на конкурса:
* Да популяризира българската лите-

ратура и да пробуди национално само-
чувствие у децата и младите хора;

* Да стимулира интереса на децата и 
младите хора към интерпретиране на про-
изведения  на български поети и писатели.

Участници:
В конкурса могат да участват индивиду-

ални изпълнители от област Добрич, пред-
ставящи по свой избор произведение от 
българската поезия, проза или драматур-

гия. Произведенията трябва да бъдат пос-
ветени на България, нейните герои, при-
родни красоти, забележителности, обичаи 
и традиции.

Възрастови групи:
I възрастова група – деца от III и IV гру-

па за задължителна предучилищна подго-
товка;

II възрастова група  – ученици от I – IV 
клас;

III възрастова група – ученици от V – 
VII клас;

IV възрастова група – ученици от VIII 
– XII клас.

Жури:
Участниците се оценяват от жури от 

специалисти;
Решението на журито е окончателно и 

не подлежи на обжалване.

ЕТАПИ НА КОНКУРСА
Първи етап
За участие се  предоставят/изпращат:
Заявка по образец (на хартиен носител);
Декларация за съгласие за обработка на 

лични данни   по образец (на хартиен но-
сител);

Един видео запис  (на флашка).
Изисквания:
* да бъде записан специално за  участие 

в конкурса;
* да бъде записан с телефон, видеокаме-

ра или фотоапарат;
* да бъде записан в подходяща обста-

новка;
* да бъде с максимално добро качество /

звук и картина/;
* да бъде любителски (Не се допускат 

студийни записи, технически корекции 
или монтаж);

* наименованието на видеото  да съдър-
жа възрастовата група и името на участни-

ка (1в.гр.  - Иван Иванов).
Всички видеа на децата/учениците от 

детската градина/училище/ читалище/
школа и др. се записват на една флашка. 
Видеата на учениците от различни въз-
растови групи в конкурса,   се записват в 
отделни папки. Флашката се връща.

Краен срок за предоставяне/изпращане: 
15.02.2023 г. 17.00 ч.

Адрес:
Дирекция „Хуманитарни дейности“ Об-

щина град Добрич
ул. „Независимост“ №7 ет. 8 стая 811
9300 гр. Добрич
За  VII Областен конкурс рецитал „За да 

я има България“
Журито извършва подбор на получени-

те до 15.02.2023 г. 17.00 ч. видеозаписи за 
допускане до втори етап. До втори етап се 
допускат до двадесет участници от всяка 
възрастова група.

Организаторите уведомяват допусна-
тите до втори етап участници в срок до 
22.02.2023 г.

Втори етап
На 25.02.2023 г. в Огледална зала „Нели 

Божкова“ се провежда конкурс рецитал с 
допуснатите до втори етап участници. Ор-
ганизаторите уведомяват участниците за 
поредността на явяване.

Крайните резултати се обявяват на 
28.02.2023 г. на официалния сайт и facebook 
страницата на Община град Добрич.

Организаторите уведомяват класирани-
те за награждаването.

Организаторите си запазват правата за 
снимане и популяризиране на изявите на 
класираните участници.

Лице за контакти: Несрин Йълмаз – 
гл.експерт „Образование, младежка, ет-
ническа   и   интеграционна политика“ тел. 
058/603 325
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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 

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

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ПРЕДЛАГАМ:
 - ярмомелка – чукова;
- бали сено;
- зърно: царевица, ечемик, пшеница.

Телефон: 0988 740 040

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Честит 70 годишен юбилей 

на Тодорка Иванова 
Райчева
от Шабла

Желаем ти здраве  
и щастливи дни. 

Още много години да си сред нас!
Семейство Гамалови

ОТ 1 ФЕВРУАРИ БНБ ИЗВАЖДА 
ОТ ОБРАЩЕНИЕ БАНКНОТИ  
С НОМИНАЛ 20 ЛВ.

От 1 февруари 2023 г. Бъл-
гарска народна банка изважда 
от обращение банкнотите с но-
минална стойност 20 лева, еми-
сия 2005 година.

Решението е гласувано от 
Управителният съвет на Бъл-
гарската народна банка. От 
тази дата тези банкноти прес-
тават да бъдат законно платеж-
но средство.

След това банкнотите с но-
минална стойност 20 лева, еми-
сия 2005 г., ще се обменят на 
касите на Българската народна 
банка по номинална стойност 
без ограничение на количе-
ството, без такса и без краен 
срок на обмяна.

Основният цвят на банкно-
тата от 20 лева, емиися, 2005 г., 
е лилав.

На лицевата страна на банк-
нотата е изобразена символика 
на БНБ: стилизирани елементи 
от сградата на БНБ, емблемата 
на БНБ и други многоцветни 
фонови мрежи с подходяща 
структура, винетки, розетки, 
аналогични на банкнотите от 
първите емисии на БНБ.

На  обратната страна  на 

банкнотата е поместена ре-
плика на първата българска 
банкнота с номинална стой-
ност 20 лева, емисия 1885 г., 
запазената стара сграда на 
БНБ, скулптурно изображе-
ние на седнала женска фигура, 
използвано при банкнотите 
от 1 и 2 лева, емисия 1920 г., 
и държавният герб на Княже-
ство България.

Банкнотата има и знак за 
незрящи граждани  – релефно 
изображение на два кръга, раз-
положени един над друг.

Заедно с това, Управител-
ният съвет на Българската на-
родна банка прие Наредба за 
изменение на Наредба № 39 на 
БНБ за номиналната стойност, 
съдържанието, формата и ди-
зайна на банкнотите и монети-
те, пускани в обращение.

Изменението е във връзка 
с приетото решение на УС на 
БНБ да извади от обращение 
банкнотите с номинална стой-
ност 20 лева, емисия 2005 г., 
които престават да бъдат за-
конно платежно средство от 1 
февруари 2023 година.

Банкер.бг

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

ОБЛАСТ ДОБРИЧ С ПО-МАЛКО ДЕПУТАТИ В 
СЛЕДВАЩИЯ ПАРЛАМЕНТ, ВЕРОЯТНО С 5 МАНДАТА

„БСП за България“ върна 
на 24 януари неизпълнен тре-
тия мандат за сформиране на 
правителство, което означава, 
че отиваме на петите за две го-
дини парламентарни избори. 
Като най-вероятна дата се сочи 
2 април. Кога ще е вотът пре-
зидентът Румен Радев обяви, 
че ще реши след консултации 
с Централната избирателна ко-
мисия (ЦИК).

Ясно е обаче, че в следващо-
то 49-о Народно събрание де-
путатите от област Добрич ще 
са по-малко. Така в резултат на 
обезлюдяването регионът вече 
ще има не шест, а вероятно пет 
мандата.

Кратка разпоредба на Из-
борния кодекс гласи, че Цен-
тралната избирателна коми-

сия (ЦИК) определя по колко 
депутатски мандата се полагат 
на всеки от 31-те избирателни 
района на база резултатите от 
последното преброяване на на-
селението.

Целта на текста е ясна: пар-
ламентът би следвало да е пред-
ставителство на населението 
в страната. Затова колкото 
по-населен е един избирателен 
район, толкова повече депута-
ти следва да излъчи. И обра-
тното – колкото по-обезлюден 
е друг район, толкова по-малко 
депутати трябва да се избират 
от там, за да се следва принци-
път на представителството.

Сега според Изборния ко-
декс ЦИК трябва да направи 
актуализация на методиката 
си за определяне на мандатите 

преди извънредния вот, тъй 
като разликите от двете на-
ционални преброявания сега и 
преди 10 г. са много големи.

Населението на България е 
намаляло с над 800 хил. души, 
съсредоточаването му в сто-
лицата продължава. Област 
Добрич (150 146)   заема 16-
то място след област Шумен 
(151 465) по брой население, 
сочат данните от последното 
преброяване, проведено през 
2021 г. През десетгодишния 
период между двете пребро-
явания е регистрирано едно 
от най-големите намаления на 
населението именно в област 
Добрич. В третия по обезлю-
дяване град – Добрич, спадът 
е с 20,8% и   вероятно ще се 
наложи да се режат мандати. 

Областта е в графата с „между 
6 и 8 депутати“. Най-вероятно 
мандатите в Осми Добрички 
многомандатен избирателен 
район ще станат от шест на 
пет.

Това ще е поредното реду-
циране на представителството 
на Добрич в Народното събра-
ние. До 41-ото Народно събра-
ние /14.07.2009 – 14.03.2013/ 
8МИР имаше 7 мандата, а след 
това – от 42-ото Народно съ-
брание /21.05.2013 – 5.08.2014/ 
те бяха намалени на 6, колкото 
са и в 48-ия парламент.  

По закон ЦИК трябва да 
определи мандатите не по-къс-
но от 55 дни преди изборния 
ден, като използва метода на 
най-големия остатък.

Про нюз Добрич

ЯВОР НИКОЛОВ С УСПЕШЕН ДЕБЮТ СРЕД 
НАЙ-СИЛНИТЕ ШАХМАТИСТИ НА БЪЛГАРИЯ

Състезателят на ШК „Хар-
мония 25“ Явор Николов де-
бютира успешно на Държав-
ния индивидуален финал за 
мъже. При първото си участие 
сред най-силните шахматисти 
в страната, той завърши с 4 
победи, 1 реми и 4 загуби. Ре-
зултатът бе постигнат в изклю-
чително силна конкуренция 
на 28 състезатели, сред които 
7 гросмайстори и 4 междуна-
родни майстори. Явор получи 
правото да участва след реше-
ние на УС на БФШ 2022 като 
един от най-талантливите ни 
юноши. Турнирът се прове-
де от 21 до 28 януари в Гранд 
хотел „Милениум“, София при 
много-добра организация и 
отлични условия. Нашият със-
тезател имаше трудната задача 

да се изправи срещу съперни-
ци като Гм Момчил Николов 

и Мм Сашо Николов. Загуби 
и от двамата, но получи без-

ценни игрови уроци и натрупа 
опит. 

Шампион на България за 
7-ми път в кариерата си стана 
легендата на българския шах 
Гм Кирил Георгиев. Втора е 
супер звездата Гм Нургюл Са-
лимова, която се състезава на-
равно с мъжете, бе атракцията 
на турнира и загуби само от 
победителя. Трети се класира 
друг голям роден талант – Гм 
Момчил Петков от Добрич. 

В съдийския състав на фи-
налите бе включен и предсе-
дателят на шабленския клуб 
Деян Димитров. По негови 
думи, първенството е преми-
нало без никакви инциденти, 
спорни моменти и сложни за 
решаване казуси. 

Изгрев

Явор Николов в началото на партията си от първия кръг срещу 
Гм Момчил Николов


