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„За да си успешен, трябва да си една от трите пчели – царицата майка, най-трудолюбивата 
пчела или онази пчела, която не пасва в никой кошер”.   

Сюзи Кассем

МИСЪЛ НА БРОЯ

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

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

БЧК ПОДПОМАГА ПОСТРАДАЛИТЕ 
В ТУРЦИЯ И СИРИЯ

Във връзка с опустошителното земетресение в Турция и Си-
рия, Областният съвет на БЧК Добрич се включва в Националната 
кампания за материални дарения в помощ на пострадалите!

С молба за съпричастност към граждани и фирми!
Най-неотложни нужди от:
Нови топли детски, дамски и мъжки дрехи и обувки;
Ново спално бельо;
Нови топли завивки;
Хигиенни материали;
Семейни палатки;
Отоплителни уреди за палатки;
Фенери и батерии.

За парични дарения: IBAN: BG64UNCR76301078660913
Основание: за пострадалите от земетресението

Можете да подкрепите кампанията на  
БЧК и с SMS на кратък номер 1466

В Шабла апелът се координира от  председателя на Общинската 
организация на БЧК – Златина Александрова, тел. 0889 361 373

Всички дарения ще се приемат в централния вход на сградата 
на община Шабла от 8:00 до 17:00 ч. и следва да отговарят на сани-
тарно-хигиенните изисквания.   

ДА ПОМОГНЕМ НА МАРТИ
Дарителска сметка в лева:

BG66STSA93000029573717
Мариян Огнянов Цанев – баща на Мартин

Основание: за лечение на Мартин

150 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО 
НА АПОСТОЛА НА БЪЛГАРСКАТА СВОБОДА

РИТУАЛ ПО ПОДНАСЯНЕ  
НА ВЕНЦИ И ЦВЕТЯ 
ПРЕД ПАМЕТНИКА НА  

Васил Левски - 
18 февруари 2023 година 
от 10:00 часа

Каним гражданите 
да се включат 
във възпоменателния 
ритуал. 

“МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” ШАБЛА 
УВЕДОМЯВА,  

че от 1 февруари 2023 година започна  
ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ 

ИМОТИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ,  
КАКТО И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 

ЗА 2023 ГОДИНА.    
Плащането на тези задължения се извършва на 

две равни вноски в следните срокове:  
до 30 юни  и до 31 октомври на годината,  

за която са дължими. Ако платите цялата сума  
до 30 април, ползвате отстъпка от 5% .

Плащането става на каса в общината, стая 109, 
вкл. и с POS, във всички офиси на Български пощи, 

в касите на Easypay, както и по банков път.

ОБЩИНА ШАБЛА
организира

Мартенски базар

на площада пред читалище „Зора“ 
От 20 до 28 февруари 2023 година,

от 10.00 до 12.00 часа.

За информация: 0887 716 910

ЦЪРКВАТА В ШАБЛА ОТБЕЛЯЗА СВОЯ 
ХРАМОВ ПРАЗНИК

На 10 февруари, когато честваме памет-
та на св. свщмчк. Харалампий – покрови-
тел на пчеларите, църквата в Шабла отбе-
лязва своя храмов празник.

Отец Павел Максимов отслужи праз-
нична света литургия в съслужение със 
свещеници от Варненска епархия.

След празничната служба, в която се 
включи и шабленският църковен хор с 
ръководител Нели Ганчева, бе извършен 
празничен водосвет и осветен меда на 
местните пчелари.

На всички бе даден празничен оброк. 
Протойерей Павел Максимов се обърна 

към всички присъстващи – гости, именици и 
жители на града с топли думи и ги поздрави. 

Празникът уважиха кметът на община-
та Мариян Жечев, земестник-кметът „Фи-

нанси“ Петър Атанасов, миряни и пчелари.
Кратко животоописание на Св. свеще-

номъченик Харалампий
Св. свещеномъченик Харалампий бил 

епископ в Магнезия, Мала Азия, смел 
проповедник на вярата. Изправен на съд, 
напразно бил увещаван да се поклони на 
идолите. Предаден на мъчения, стъргали 
тялото му с железни куки. Раните по чуде-
сен начин заздравявали. Мнозина езични-
ци, като гледали твърдостта на вярата му и 
чудесното оздравяване, повярвали и били 
предадени на смърт.

Осъден на посичане, св. Харалампий 
издъхнал преди мечът да го докосне по 
времето на Септимий Север в 198 година 
на 113 години.

Изгрев

Празничен водосвет и освещаване на меда.

Отец Павел Максимов с приветствие към 
присъстващите.
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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

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

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

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 

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

На 15 февруари 2023 година 

се навършват 

40 дни от смъртта на 

ДИМИТЪР  
ИВАНОВ ЕНЕВ

починал на 68 години

Времето лети, но сълзите и мъката, 
че теб те няма, не стихват.
Не се забравя човек, раздавал

само добрини, топлина и обич.

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 12 февруари 2023 година                             На 15 февруари 2023 година

се навършиха                                                      се навършват
4 години                                                              6 години
от смъртта                                                          от смъртта

ЕЛЕНКА ГЕОРГИ
ВЕЛИКОВА  ИВАНОВ
ГЕРДЖИКОВА ГЕРДЖИКОВ
починала починал
на 80 години на 83 години

  

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

Обичаме Ви!
Почивайте в мир!

От семейството

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

Телефон: 0988 740 040

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

ПРОДАВАМ 
ДЪРВА  

ЗА ОГРЕВ –
ЦЕПЕНИЦИ:

ЯСЕН и гледич  –  
160 лв./куб. м. 

АКАЦИЯ  - 
140 лв./куб.м.

Телефон за контакт: 

0888/ 78 12 66

на

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ПЧЕЛАРСТВОТО ЩЕ БЪДЕ ПОДКРЕПЕНО ПО ИЗВЪНРЕДНАТА 
ПОМОЩ ЗА УКРАЙНА ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

Подсектор „Пчеларство“ 
ще получи финансова помощ 
по подмярка 22.1„Извънред-
но временно подпомагане за 
земеделски стопани, които са 
особено засегнати от последи-
ците от руското нашествие в 
Украйна“ през 2023 г. Това за-
яви заместник-министърът на 
земеделието доц. Крум Недел-
ков при откриването на 20-то 
издание на Международното 
изложение „Пчеларство – Пле-
вен 2023“. „Освен секторно 
подпомагане, Министерството 
на земеделието оказва финан-
сова подкрепа на бранша и при 
провеждане на събития като 
днешното. Всяка година се от-
делят между 1,5-2 млн. лева за 
такива изложения“, допълни 
още доц. Неделков. 

Заме с тник-минис търът 
на земеделието отбеляза, че 
пчеларството е единственият 
подсектор от животновъдство-
то, който до края на 2022 г. беше 

подкрепян чрез самостоятелна 
програма. „Секторът бе финан-
сиран както с европейски, така 
и със средства от националния 
бюджет, като за целия период 
на прилагане на програмата, от 
2008 г.   до момента, е изплатен 
финансов ресурс в общ размер 
на над 65 млн. лева“, обясни 
доц. Неделков. И уточни, че 
само за последната Програ-
ма 2020-2022 г. изплатената 
финансова помощ възлиза на 
18,543 млн. лева, като по този 
начин е постигнат най-висо-
кият процент на усвояемост на 
бюджета – 82 %.

Крум Неделков припомни 
още, че през миналата годи-
на секторът бе подкрепен с 
допълнителни 8 млн. лева за 
преодоляване на последиците 
от негативното икономическо 
въздействие на COVID-19, като 
на пчелно семейство помощта 
бе по 13 лева на кошер. Аграр-
ният заместник-министър ко-

ментира още, че заради услож-
нената външнополитическа 
обстановка, свързана с войната 
в Украйна, която оказва нега-
тивно влияние върху икономи-
ката, на пчеларите бе отпусна-
та и допълнителна финансова 
помощ по 24 лева на пчелно 
семейство.

„През последните години 
пчеларството у нас чувствител-
но промени своя облик, като от 
дейност, осигуряваща алтерна-
тивна заетост за населението 
в селските райони, се превър-
на в динамично развиващ се 
подсектор на българското зе-
меделие, с експортна ориента-
ция и имидж“, коментира още 
той. 

Заместник-министър Неде-
ков посочи, че за последните 
две години данните в България 
за смъртността при пчелите е 
сравнително висока, но това, 
което държавата може да прави 
е да подпомага сектора. „Ми-

нистерството на земеделието 
има система, чрез която пче-
ларите се известяват за всички 
пръскания. Преди две седмици 
изпратихме писмо до директо-
ра на Българската агенция по 
безопасност на храните за из-
вършване на контрол на нере-
гламентирани пръскания, както 
и за масови проверки за нере-
гламентираната употреба на 
препарати за растителна защи-
та или за използване на такива в 
по-големи количества. Очаквам 
до края на месец февруари да 
бъдат докладвани резултатите 
от извършения контрол“, раз-
ясни заместник-министър Не-
делков.

Министерство на 
земеделието
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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.

БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ „ ЗОРА 1894“- ГР. ШАБЛА
ВИ  КАНИ  НА 

СРЕЩА С ИСКРА УРУМОВА
Журналист и автор на тетралогията „Самодивски сезони“: „От-

краднато, обречено, опазено“ и „Орисано“
„КАК СЕ РАЗКАЗВА ЛЮБОВТА“

14 февруари 2023 г. (вторник)
17.30 часа в изложбената зала на читалището

ПОЕТИЧЕН КЪТ

ВКУС НА ВИНО И ЖЕНА
За  какво  са  всички  песни,
ако  с  виното  не  подлудят
и  божествени,  и  грешни,
дяволите  в  теб  за  кой  ли  път...

За  какво  съм  на  земята,
ако  с  устни  не  вкуся  греха?!
Господ  сътворил  жената,
ала  дявол  дал  й  хубостта...

За  какво  да  се  покая,
че  възпях  очи  като  сапфир
и  от  избите  на  рая
пих  свещен  любовен  елексир?!

За  какво?!  Дори  светия
би  признал,  че  няма  по  света
по-опиваща  магия
от  пожара:  женска  красота.

Няма!  И  не  ме  винете,
че  съм  мъж  и  затова
полудявам,  щом  усетя
вкус  на  вино  и  жена!

Николай  Спасов

РАДОСТ В ОБЩИНСКИ 
ДЕТСКИ КОМПЛЕКС! 

Медали и грамоти за второ 
място в конкурса „Куклата на 
баба“ пристигнаха в Общин-
ски детски комплекс Шабла в 
петък, миналата седмица. Де-
цата-участници в клуб „Еко-
арт ателие“ могат заслужено 
да се поздравят с успеха сред 
общо 78 явили се от цялата 
страна! Не по-малка е заслу-
гата и на техния ръководител 

Десислава Донева.
Понастоящем куклите са 

част от представителна излож-
ба в залите на Народно читали-
ще „Развитие – 1926“, с. Стража, 
област Търговище – организа-
тор на творческата надпревара.

Дано това е началото на дъл-
голетна и пълна с ползотворно 
сътрудничество традиция!

Изгрев

УРОК ПО ГЕОГРАФИЯ В БИБЛИОТЕКАТА
На 9 февруари в детския 

отдел на читалищната библи-
отека се състоя изнесен урок 
по География с ученици от 7 
клас при СУ „Асен Златаров“ 
Шабла. Часът беше посветен на 
2-ри февруари – Междунаро-
ден ден на влажните зони.

Водени от своя преподава-
тел Нурел Нуриев, учениците 
бяха подготвили материали за 
11-те влажни зони в България. 
От библиотекаря Десислава 
Петрова разбраха кога Бълга-
рия се присъединява към Рам-
сарската конвенция, като 8-та 

включила се страна и колко 
площ обхващат влажните зони. 

Много интересни и малко 
известни факти седмокласни-
ците научиха и от своя пре-
подавател. Ако трябва да об-
общим всичко, което знаеха 
и получиха като информация 

учениците, то ще е следното:
Влажните зони покриват 

сравнително малка площ от 
земната повърхност, в сравне-
ние с другите екосистеми. Въ-
преки това, екосистемите на 
влажните зони са изключител-
но богати на биологично раз-
нообразие, като много видове 
растения и животни са напъл-
но зависими от влажните зони 
и те не могат да оцелеят без тях.

Изгрев

“ЧЕРВЕНО-БЕЛИ 
ВДЪХНОВЕНИЯ”

В очакване 
на Баба Марта 
чита лищното 
настоятелство 
на НЧ “Пробу-
да-1896 г“ гр. 
Суворово, обл. 
Варна обявя-
ва 3-ти по ред 
конкурс “ЧЕР-
В Е Н О - Б Е Л И 
В Д Ъ Х Н О В Е -
НИЯ”. 

В конкурса 
могат да участ-
ват деца и въз-
растни в след-
ните раздели: брошка, гривна и 
колие; пано и първомартенска 
украса; 3D кукла; рисунка; кар-
тичка. Всеки участник може да 
се включи в не повече от 3 ка-
тегории с по един модел, като 
няма ограничения в използва-
ните материали и техники.

Ще бъдат присъдени награ-
ди в следните възрастови гру-
пи: 

І група – до 11 години, ІІ гру-
па – 12 – 18 години, ІІІ група – 
над 18 години.

Всяка мартеница трябва да 
е придружена с добре закрепен 
етикет, на който четливо да е 
изписана следната информа-
ция: 

1. Трите имена на автора/
авторите, ако са повече от един. 

2. Възраст.
3. Коя институция предста-

влява/ват (ако се явява/ват от 
името на такава). 

4. Адрес и телефон на учас-
тниците или институцията. 

Творбите, участващи в кон-
курса, ще бъдат оценени от 

к о м п е т е н т н о 
жури по след-
ните критерии: 

- Отразяване 
на традицията, 
оригиналност, 
е с т е т и ч е с к а 
стойност, слож-
ност на техни-
ката. 

Класирани-
те на призови 
места учас-
тници ще по-
лучат парични 
и предметни 
награди. Всич-

ки творби ще бъдат подре-
дени в изложба, която ще се 
открие на 24.02.2023 година 
от 11.00 часа във фоайето на 
НЧ “Пробуда-1896 г.“ При от-
криването на изложбата ще 
бъдат обявени и наградените 
участници. (Ако обстоятел-
ствата не позволяват това да 
се осъществи на живо, из-
ложбата и обявяването на 
наградените ще се извърши 
онлайн на страницата на чи-
талището във Фейсбук.) Про-
изведенията от конкурса не 
се връщат на участниците. Те 
ще бъдат предложени за про-
дажба, като средствата ще се 
използват за благотворител-
ни каузи. Ако сте съгласни с 
условията на конкурса, може 
да донесете/изпратите ваши-
те мартенички до 20.02.2023 
година на следния адрес: гр. 
Суворово, обл. Варна, ПК 
9170, ул. “Възраждане“ 1, НЧ 
“Пробуда-1896г.“ телефон за 
контакт 0896 264 378-Божи-
дар Ников.

„ШАБЛА ОТНОВО ПОМАГА“
В първите часове 

след опустошител-
ните земетресения в 
Турция и Сирия, тече 
дарителска кампа-
ния по инициатива 
на кметския намест-
ник на село Тюлено-
во Невена Георгиева. 
Тя беше първият 
човек, който ни поз-
въни сутринта, след 
обявената няколко 
часа по-рано наша кампания в 
„Шабла помага“. Там усмихнати 
мили дами с любов и старание 
пакетират и надписват одеяла, 
китеници, юргани, завивки, 
якета, плетени пуловери, жи-
летки и др... Всеки е помогнал 
с каквото може и работата не 
спира, въпреки скромните въз-
можности на жителите на село-
то. 

Поклон пред тюленовци за 
примера за доброта, състрада-
ние и съпричастност, които де-
монстрират.

Ние поехме ангажимента да 
придвижим техните дарения 
и тяхното послание възможно 
най-бързо до някоя от голе-
мите помагащи организации. 
След проведен разговор с не-
вероятните доброволци в ор-
ганизацията на Манол Пейков, 

имаме уверението, че този тип 
дарения могат в най-скоро вре-
ме да заминат за Сирия. Съот-
ветно ние палетизирахме всич-
ко, направихме списък и на 
следващия ден пратката замина 
за Пловдив, откъдето ще бъде 
преразпределена към крайната 
дестинация.

Сигурни сме и вярваме, че 
тези дрехи и завивки ще до-
несат със себе си от слънче-
во Тюленово на страдащите в 
опустошените райони не само 
топлина, но любов, вяра в до-
брото и надежда за по-ведро 
бъдеще.

Респект към помагащите!
Групата може да бъде наме-

рена във фейсбук.
Димитър Франгов, 

добороволец от група 
„Шабла помага“
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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.

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

Телефон за контакт: 0878/709-653

КУПУВАМ

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО  
НА ОБЩИНА ШАБЛА. 

ИЗГОДНО! СПЕШНО!
Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ПОРЕДНА НАГРАДА 
ЗА ЯВОР НИКОЛОВ

Състезателят на 
ШК „Хармония“ 25 
Шабла Явор Нико-
лов спечели първа 
награда за най-добре 
представил се мла-
деж до 20 години от 
еднодневния турнир 
по ускорен шах „Купа 
Янко Гюзелев“, кой-
то се проведе на 11 
февруари в Бургас. 
Нашият представител 
спечели 5 партии и за-
губи 2 от много силни 
противници – грос-
майсторите Ивайло 
Енчев и Вячеслав 
Тиличеев . Николов 
завърши 8-ми от 94 
участници в общото 
генерално класиране. 

Изгрев

Явор Николов по време на награждава-
нето, заедно с Живко Жеков – председа-
тел на ШК „Бургас 64“ и редовен съдия на 
турнирите в Шабла, и супер-звездата на 
българския женски шах – гм Нургюл Сали-
мова.

Състезателите в турнира по тенис на маса, организиран по по-
вод патронния празник на СУ „Асен Златаров“. Повече подроб-
ности четете в следващия ни брой.

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН 
ТУРНИР ПО ФУТБОЛ В 
ПОДКРЕПА НА МАРТИ

На 11 февруари 2023 година 
в двора на СУ„Асен Златаров“ 
се проведе благотворителен 
турнир по футбол в полза на 
Марти от Каварна.

Участници бяха ученически 
отбори от Шабла, Крапец, Ду-
ранкулак и Каварна – общо 6 
отбора.

Началото бе дадено в 10.30 
часа и продължи до 16.30 часа. 

В инициативата се включиха 
и бъдещите млади надежди от 
Шабла, които тренират в Кава-
рна.

Инициатори на това благо-
родно събитие бяха Томас Па-
троклов и Деян Василев от Ка-
варна, Валентин Спиридонов 
от Добрич, със съдействието на 
община Шабла.

Изгрев

В ДОБРИЧ ПРЕДСТАВИХА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ 
ПЛАН ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Експерти от Министерството 
на земеделието представиха в 
Добрич Стратегическия план за 
развитие на земеделието и сел-
ските райони за периода 2023-
2027 г. и интервенциите (мерки-
те) в него. Срещата в областната 
управа бе част от информацион-
ната кампания за разясняване на 
Стратегическия план, започнала 
в страната на 6 февруари. В Доб-
рич бяха поканени земеделци от 
4 области – Варна, Шумен, Си-
листра и Добрич.

Наложи се презентацията 
на експертите да се повтори в 
по-късен час, тъй като залата 
не успя да побере всички жела-
ещи да участват.

Стратегическият план бе 
одобрен от Европейската ко-
мисия в началото на декември 
2022 г. Бюджетът му е малко 
над 8 милиарда евро. По интер-
венциите за директни плаща-
ния финансовият ресурс е 4,4 
млрд. евро, а за инвестиции в 
селските райони са предвиде-
ни 3,5 млрд. евро. Директните 
плащания само за тази година 
ще са малко над 808 милиона 
евро. Предвидени са и специал-
ни интервенции за лозаро-ви-
нарския сектор на стойност 
98,9 млн. евро, за пчеларство 
– 25,7 млн. евро, и над 5,7 млн. 
евро за секторни интервенции.

Експертите обясниха, че На-
редба 3 за директни плащания 
и Наредба 5 за подаване на за-
явления ще съществуват още 
поне две години, докато при-
ключи с обработката на заяв-
ления от кампания 2022 и мине 
срокът за обжалване на уведо-
мителните писма за нея. Изгот-
вени са и нови наредби, като 
Наредбата за директни плаща-
ния в момента е предложена за 
обществено обсъждане.

Аделина Стоянова, дирек-
тор на дирекция „Директни 
плащания” в Министерство-
то на земеделието, подчерта, 
че всички фермери трябва да 
имат индивидуален профил в 
системата за електронно упра-
вление (СЕУ). Той е необходим, 
защото от тази година цялата 

комуникация от ДФ „Земеде-
лие” към бенефициентите ще 
се осъществява през тази сис-
тема. От тази година в Бълга-
рия ще се прилага системата за 
мониторинг на площи – непре-
къснато сателитно наблюдение 
чрез спътници за всички пло-
щи на територията на страната. 
Чрез това наблюдение земедел-
ците ще получават периодично 
информация през СЕУ за несъ-
ответствия в площите, заявени 
за подпомагане. Несъответ-
ствието трябва да се отстрани 
в 14-дневен срок. Системата за 
мониторинг през тази година 
ще се прилага за базовото пла-
щане по отношение допусти-
мостта на площите.

Подпомагането по интер-
венцията „Базово плащане” е в 

размер на 100 евро на хектар /
ха/. Преразпредителното пла-
щане е за стопанства до 600 ха, 
като за първите 30 ха се получа-
ват по 123 евро на ха.

При интервенцията за мла-
ди земеделски стопани новото 
е, че те ще могат получават по 
100 евро на ха за цялата площ 
на стопанството, без значение 
колко е голямо то. Остава из-
искването за образование, ква-
лификация и умения, като вече 
документите се внасят при кан-
дидатстване. Финансирането се 
получава получава в рамките 
на пет години от първото зая-
вяване, като се спазва изисква-
нето за възраст – 18-40 години. 
За тази интервенция може да се 
кандидатства всяка година.

Про нюз Добрич


