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„Онова, което не е добро за кошера, не е добро и за пчелите“
Марк Аврелий

МИСЪЛ НА БРОЯ
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 2019 ГОДИНА,
РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ: 
1. В конкурса могат да участват производители на БЕЛИ и ЧЕРВЕНИ 
ВИНА от реколта 2019 година.
2. До участие се допускат проби от вино -  добруджански местни сортове. 
3. Производителите представят само СОБСТВЕНИ ВИНА, като задължител-
но 
писмено посочват сорта или сортовете, от които е произведено виното. 
4. В конкурса НЕ СЕ ДОПУСКА да участват вина, ИЗКУСТВЕНО АРОМА-
ТИЗИРАНИ 
(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. Най-добрите вина ще се определят от професионално жури.
6. На първенците ще бъдат връчени атрактивни награди в двете категории.
7. Всички участници ще получат грамоти.
Мострите за конкурса ще се приемат от 03 февруари до 17 часа на 12 февруа-
ри в читалище „Зора“ – Шабла.

Едновременно с конкурса за вино ще се проведе и конкурс за ДОМАШНО 
МЕЗЕ, който ще се проведе в три категории: месни, млечни и безмесни.
Желаещите да участват в него могат да се запишат при секретаря на 
читалище „Зора“ и да носят конкурсните експонати в деня на конкурса.

ПРОГРАМА

09:30 часа – Начало на ритуала по зарязване на лозята с участие на 
ФГ „Добруджанка“ – гр. Шабла;

10:00 часа – Начало на празничната програма с участието на 
народния изпълнител Тодор Кожухаров и местни състави - 
пред НЧ „Зора 1894“ Шабла, при лошо време – във фоайето 
на читалището; 

10:30 часа – Награждаване на победителите в конкурсите за вино 
и домашни мезета. Коронясване на Царя на виното – Шабла 
2019 г.

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

Организаторите на събитието си запазват правото на промени, за 
които своевременно ще ви информират.

ПОМОГНЕТЕ ЗА 
ПОСТРОЯВАНЕТО НА 
ПАМЕТНИКА
посветен на 
събитията 
през юни 1900-та 
година 

Сметка: BG45UBBS88881000672927
BIC BUISSGSF

ОББ АД клон Добрич
„Сдружение с нестопанска цел 

Шабла – 1900“
Предварително благодарим на всички, 

които ще се отзоват.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ JOYRIDE В ЗЕЛЕНИЯ ЦЕНТЪР
На 07.02.2020 от 15 ч. в Зелен 

образователен център бе даде-
на пресконференция относно 
участието на община Шабла 
като партньор в изпълнение-
то на трансграничния проект 
JOYRIDE „Общи ресурси и ини-
циативи, посветени на околната 
среда“, финансиран по Про-
грама ИНТЕРРЕГ V-A Румъ-
ния-България 2014-2020 г. 

Проектният асистент за об-
щина Шабла, г-жа Даниела То-
дорова запозна присъстващите 
с основните цели, дейности и 
постигнати до момента проект-
ни резултати. 

Основната цел на проекта 
е популяризиране на местния 
туристически потенциал чрез 
свързване в трансгранична мре-
жа на четири местни туристиче-
ски информационни центъра и 
осъществяване на подкрепа на 
местния туристически бранш за 
увеличаване на компетенциите 
му при предоставяне на услуги 
в сферата на туризма. Партньо-
ри по проекта са от Румъния - 
кметствата Аджиджа и Бъняса 
от район Констанца и от Бълга-
рия - община Шабла, и община 
Берковица, област Монтана. 

Бюджетът на проекта е 506 
313 Евро, а продължителността - 
18 месеца (септември  2019 - март 
2020). Проектът е вече към своя 
край и като постигнати проду-
кти, отчита следните резултати:

Подписано е Споразумение 
за трансгранично сътрудни-
чество в областта на туризма - 
TIN JOYRIDE NETWORK, чрез 
свързване на всичките 4 турис-
тически информационни цен-
търа от местоположенията на 
партньорите по проекта.

Разработени са разнообраз-
ни елементи за популяризира-
не на проектната територия: 
уеб страница на TIN JOYRIDE 
NETWORK; JOYRIDE туристи-
ческа карта; JOYRIDE туристи-
чески пътеводител; 4 бр. фото-
графски портфолиа; проектно 
LOGO;

Проведени са три обучи-
телни посещения в Румъния, 
Шабла и Берковица, два Еко 
рейнджър лагера в Румъния и 
Берковица и 1 Еко рейнджър 
форум в Шабла.

Извършени са проучвания 
/ анализи на партньорските те-
ритории и са разработени ня-
колко стратегически документа, 
целящи подпомагане провеж-
дането на политики в областта 

на туризма по райони и общо 
за партньорската мрежа. Това 
са: Обща оценка на потенциала 
за устойчив туризъм във всяка 
партньорска област; Обща стра-
тегия за устойчив туризъм; 4 бр. 
Местни плана за прилагане на 
устойчив туризъм на туристи-
ческата информационна мрежа; 
и   4 бр. Маркетингови планове. 

За развитието на капаците-
та на местните туристически 
предприемачи, във всяка една 
от четирите партньорските те-
ритории, са проведени инструк-
тивни семинари за стандартите 
ISO14001: 2015 и сертифицира-
не на екотуризма.

Като най-видим принос от 
проекта са обновените/ ново-
създадените общо за мрежа-
та 13 бр. туристически пъте-
ки JOYRIDE, по които беше 
изградена малка инфраструкту-
ра. Община Шабла монтира 10 

пейки, 10 кошчета за отпадъци 
и 17 стойки за информационни 
табели, изработени като пласти-
ки-произведения на изкуството. 
Изпълнители са професори от 
Националната Художествена 
Академия в София. Всички те 
са разположени на живописни 
места по четирите еко марш-
рута, които Зеленият образо-
вателен център разработва и 
популяризира на територията 
на община Шабла. С тях се при-
дава допълнителна художестве-
на стойност на природните ни 
забележителности.

Община Шабла изразява 
убеждението си, че чрез проек-
та ще се даде стимул за доброто 
управление на съществуващи-
те или бъдещите дейности на 
всички, работещи в сферата на 
туризма.

Зелен образователен 
център - Шабла

ХРАМОВ ПРАЗНИК И ДЕН НА ПЧЕЛАРИТЕ 
В ЦЪРКВАТА В ШАБЛА

На 10 февруари, честваме 
паметтта на св.свщмчк Хара-
лампий - покровител на пче-
ларите. На този ден църквата 
в Шабла отбеляза своя храмов 
празник.

Денят започна с утреня и 
празнична света литургия, от-
служена от отец Павел Макси-
мов в съслужение със свещени-
ци от Варненска епархия.

След празничната служ-
ба, провела се с участието на 
градския църковен хор, бе из-
вършен празничен водосвет и 
осветен меда на местните пче-
лари.

На всички бе даден празни-

чен оброк. 
Йеромонах Константин от 

Варна каза, че днес празнуват 
земеделците и пчеларите, чийто 
закрилник е свети Харалампий 
и пчеларите, чийто покровител 

е светецът.
„Бог да благослови начина-

нията ви.“- завърши йеромонах 
Константин.

Протойерей Павел Макси-
мов се обърна към миряните 
с топли думи. Той сърдечно 
благодари на участниците в 
празничната служба и честити 
празника на всички присъст-
ващи.

В навечерието на празника, 
новост в храма е арката от две 
икони, дело на местни иконо-
писци, която е част от проект. 
Предстои изработването на 
още пет арки с десет икони.

От църковното настоятел-
ство призовават жителите на 
община Шабла да се включат в 
това благородно дело, според 
възможностите си.

Йорданка Радушева

Народният певец Тодор Кожухаров
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КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон:0878 263 071

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти,  

фрезоване  и цялостна обработка на парцели.
Телефон за контакт: 0884/52-50-80

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

Консултация и подготовка на документи. 

Телeфон: 0579 7 70 11, 0885 838 354

КУПУВАМ
КЪЩА ИЛИ АПАРТАМЕНТ В ШАБЛА

Тел за контакт:0885/11-70-51

ПРОДАВАМ
Къща в центъра на Шабла, 120 кв.м., на две плочи. Ново 
саниране отвътре, на шпакловка и замазка. Къщата е с 4 

спални, хол, кухня, вътрешни баня и тоалетна,  и две мазета. 
Отвън е санирана с нова кафява PVC дограма. Разполага с 

1200 кв.м. двор, лозе -  400 кв.м. и 25 бр. плодни дръвчета. 
Има също гараж за две коли, ремонтирани стопански сгради 

и външна тоалетна.
Тел за контакт:0885/11-70-51

ХИДРОИЗОЛАЦИИ
и ремонт на покриви с цигли. Газопламъчни покриви.

Гаранция 15 години!
Предлагаме още: тенекеджийски и бояджийски 

услуги, подмазване, и почистване на комини.
Работим качествено и коректно!

Телефон за връзка: 0879/98-40-79

ПРОДАВАМ
Дворно място – 1210 кв.м.,ул. „Средна гора“ - №10

Тел. за връзка:0888/623-836

ОТДАВАМ ПОД НАЕМ
8 декара изорана и подготвена за сеитба земя в градина в  
с. Тюленово с кладенец. Също  и 1 дка. в лозята на селото.

Телефон за връзка: 0884/31-53-93

ПРОДАВАМ 
два декара празно място в лозовия масив на  
гр. Шабла – пътя за с. Горичане. Продавам  

също 7 дка. дворно място в с. Горичане.
Тел за връзка: 0882/59-20-60

ПРОДАВАМ ДЪРВА 
ЗА ОГРЕВ

ЦЕПЕНИЦИ – 95 ЛВ. ЗА КУБИК
Телефон:0888/78-12-66

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 11 февруари 2020 година 

се навършват 
15 години от смъртта на

КОЛЬО ИВАНОВ ЦОНКОВ
(Баев) 

починал на 70 години  

Вечно жив си остана човекът,
който честно се трудил и скромно 

живял,
тихо минал по своята пътека

и в сърцето на всеки обич посял.

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 12 февруари 2020 година На 15 февруари 2020 година

се навършва 1 година се навършват 3 години
от смъртта на

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

  
Минават дни, месеци, години,

но ние никога няма да ви забравим!
Обичаме Ви!

Почивайте в мир!

От семейството

ЗП МИЛЕН РАЙЧЕВ
НАЕМА И КУПУВА

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В РАЙОНА
на най-добра цена.

Телефон за контакти: 0895 60 75 50

ОТДАВАМ 
ПОД НАЕМ
3 дка дворно 
място в село 

Божаново.
Телефон:

0899 952 711

ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА 
МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, МАСЛА И ГУМИ

Предаването за разком-
плектоване на излязло от упо-
треба моторно превозно сред-
ство (ИУМПС) на оторизирано 
лице, е задължение на неговия 
собственик. В изпълнение на 
чл. 167, ал. 2, т. 3 от Закона за 
движение по пътищата, ко-
мисия, назначена от кмета на 
община Шабла, контролира 
спазването на забраната за из-
оставяне на снетите от отчет 
моторни превозни средства, 
върху общински и държавни 
територии. При констатиране 
на нарушения, комисията по-
ставя върху колата стикер, с 
предписание до собственика, в 
14-дневен срок да освободи за-
еманото място и да представи в 
община Шабла декларация, че 
ще го съхранява в имот, частна 
собственост или удостовере-
ние, че го е предал за разком-
плектоване на оторизирано 
лице. Преместването на МПС 
на друго място, общинска или 
държавна собственост, не спи-
ра изпълнението на даденото 

предписание. При неизпълне-
ние, след изтичане на 14-днев-
ния срок, община Шабла пре-
дава ИУМПС на „Българска 
рециклираща компания“ АД, с 
която има сключен договор за 
сътрудничество. ИУМПС бива 
принудително преместено от 
дружеството на лицензирана 
площадка и разкомплектовано, 
ако в 14-дневен срок от пре-
местването не бъде потърсено 
от собственика.

При извършване на смяна 
на автомобилни гуми, лицата, 
които пускат на пазара такъв 
продукт, са длъжни да осигурят 
възможност за приемане на из-
лезли от употреба гуми (ИУГ) в 
местата на продажбата и на смя-
ната им, без крайните потреби-
тели да дължат заплащане. Това 
означава, че гражданите имат 
възможността, при закупуване 
на нови гуми или при сезонната 
им смяна, напълно безплатно да 
оставят старите при съответния 
търговец или сервиз. Забранено 
е изоставянето, нерегламенти-

раното изхвърляне или друга 
форма на неконтролирано обез-
вреждане на ИУГ, тъй като те са 
източник на сериозно замърся-
ване на околната среда. ИУГ не 
подлежат на естествено разла-
гане, а при натрупване могат да 
се превърнат в удобно място за 
размножаване на гризачи, насе-
коми и други вредители, което 
ги превръща в потенциален из-
точник на различни инфекции. 
Те са огнеопасни. В случай на 
възпламеняване, огънят трудно 
може да бъде погасен и често 
гори с дни.

Лицата, които извършват 
продажба на масла на крайните 
потребители, предназначени за 
употреба в моторни превозни 
средства, са длъжни да осигурят 
безплатно на крайния потреби-
тел информация, поставена на 
видно място на територията на 
обекта, относно местата за смя-
на на маслата след употребата 
им и възможните опасности за 
здравето и риска за околната 
среда при неправилно манипу-

лиране. Лицата, които пускат 
на пазара масла, са отговорни 
за разделното събиране, съхра-
няването, транспортирането и 
оползотворяването на отрабо-
тените масла, както и за еколо-
госъобразното обезвреждане на 
отработените масла, които не 
могат да бъдат оползотворени. 
Неконтролираното изгаряне на 
масла води до замърсяване на 
въздуха с токсични съединения 
на основата на сярата, които 
не само замърсяват въздуха и 
околната среда за продължи-
телен период от време, но са и 
канцерогенни. Изхвърлянето 
им в околната среда може да се 
отрази пагубно на природните 
екосистеми, защото възпрепят-
ства достъпа на кислород до 
водата и почвата. Един литър 
отработено масло може да за-
мърси 1 милион куб. м. вода, 
а ако бъде излят във воден ба-
сейн, може да образува петно с 
размер 4000 кв. м.

Галя Камберова
Гл. експерт „Екология“

ДНЕВЕН РЕД
на заседание   на Общински съвет – Шабла,  

което ще се проведе  на   12.02.2020 г. (сряда) от 13.30 часа в 
залата на Общински съвет 

Комисия по управление на общинската собственост, иконо-
мическа и инвестиционна политика и земеделие

1. Докладна записка относно Стратегия за управление на об-
щинската собственост за мандат 2020-2024 година.

2. Докладна записка относно годишна програма за управление 
и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 година.

3. Докладна записка относно изпълнение на Програмата за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 
2019 година.

4. Докладна записка относно продажба на имот-частна общин-
ска собственост в с.Ваклино, чрез публичен търг с тайно наддаване.

Комисия по бюджет, финанси и данъчна политика
5. Докладна записка относно проект за бюджет на община Ша-

бла за 2020 година.
6. Докладна записка относно даване съгласие за внасяне на 

предложение до Министерство на финансите за трансформиране 
на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл.50 от 
ЗДБРБ за 2020 г. в целеви трансфер за финансиране на разходи за 
неотложни текущи ремонти на улична мрежа в Община Шабла, на 
основание чл.87 от ЗДБРБ за 2020 година.

7. Докладна записка относно утвърждаване на основна месечна 
заплата на кмет на община Шабла и кмет на кметство с.Дуранкулак.

8. Докладна записка относно поемане на краткосрочен общин-
ски дълг при условията на финансов лизинг за доставка на 1 бр. 
фабрично нов пътнически автобус, за изпълнение на маршрутно 
разписание от ОП „БКСТРО“ на вътрешно общинската транс-
портна схема на община Шабла.

9. Докладна записка относно поемане на краткосрочен общин-
ски дълг от финансова или кредитна институция.

Комисия по устройство на територията, благоустрояване, за-
конност, обществен ред и екология

10. Докладна записка относно задание за проектиране и изда-
ване за изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на 
земеделска земя в устройствена зона ж.м.

11. Докладна записка относно краткосрочна програма за на-
сърчаване използването на възобновяеми енергийни източници 
и биогорива.

12. Докладна записка относно провеждане на заседание на  
общо събрание на Асоциацията по ВиК Добрич.

13. Приемане Правилник за организацията и дейността на Об-
щински съвет – Шабла, неговите комисии и взаимодействието му 
с Общинска администрация.

14. Други.  

СЪОБЩЕНИЕ
ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКАЦИИ, ОТНОСНО ЗАСТРОЯВАНЕ 

В СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА С. ТЮЛЕНОВО:
Двуетажната жилищна сграда в груб строеж е изградена в урегулиран 
поземлен имот, част от населеното място. За строителството има 
издадено разрешение за строеж, становище на РИОСВ - Варна и 
необходимата строителна документация. Имотът не е преотреждан, 
не е със сменяно предназначение. Урегулираният поземлен имот и 
строежът в него са собственост на частно лице.
Този имот, както и всички останали в селото са с режим на нискоетажно 
строителство. Застроително-регулационния план на с. Тюленово е 
одобрен през 1990 г. и оттогава границите на населеното място не 
са променяни. Село Тюленово не попада в защитени зони, защитени 
територии, резервати, забрани.
Всички собственици на имоти в с. Тюленово, община Шабла могат 
да застрояват имотите си, съобразно тяхното предназначение и при 
спазване на действащата законова уредба.

Общинска администрация Шабла

ЗА КОНТРОЛА ПО СПАЗВАНЕТО НА 
ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО

Съгласно разпоредбите на 
ЗАПСП, ако в стопанисвани-
те от Вас търговски или ту-
ристически обекти (магазини, 
хотели, заведения за хранене 
и развлечение и др.) се озву-
чават с музика, то Вие трябва 
да уредите авторските права 
чрез които легално да използ-
вате музикалните произведе-
ния. След направените проме-
ни през 2019 г., Законът даде 
правомощия на общините да 
упражняват контрол за пред-
варително уредените права за 
публично изпълнение на живо 
или чрез запис на музикални 
произведения на записани из-
пълнения, на звукозаписи, на 
записи на филм или на друго 
аудио-визуално произведение 
или на части от тях. 

В случай че Вашия обект 
се озвучава с музика, на ос-
нование Заповед № РД-04-
53/03.02.2020 г. на Кмета на 
община Шабла е необходимо 
в срок до 15.05.2020 г. да пре-
доставите договорите си с ор-
ганизациите за управление 
на права. Сканиран вариант 
може да изпратите на имейл: 
tourism@ob-shabla.org или ко-
пие на договора, в стая № 106 в 
сградата на администрацията.

Ако не сте в състояние да 
представите договор, а озвуча-
вате обекта си с музика, подле-
жите на предвидената в закона 
санкция.

Повече информация може 
да прочетете на страницата на 
официалния сайт на общината 
shabla.bg             Изгрев
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РЕСТОРАНТ „СТАРА КЪЩА“ 
Ви предлага обедно меню.

Работно време от 8.00 до 24 часа, 
от понеделник до неделя.

За резервации: 0887/918-542 и 0887/773-027

ПОЕТИЧЕН КЪТ 

ВИНО И ЛЮБОВ
Виновно ли е виното червено,
че ти си слаб и бързо те напива?
Една жена в легло на друг отива,
когато у дома и е студено.

Една звезда над дявола изгрява,
когато ангелът не я разбира.
Една любов, любов при друг намира,
когато недолюбена остава.

Това мъжете силни не забравят
дори и след житейските задачи,
че вино и жена изневеряват,
когато нямат истински пиячи

Евтим Евтимов

НИЕ ОТ ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР  “СЕМИРАДА”, С. ЕЗЕРЕЦ 
ЩЕ ВИ СЪДЕЙСТВАМЕ ДА ПОДГОТВИТЕ ГРАДИНАТА 

СИ ЗА НАСТЪПВАЩАТА ПРОЛЕТ.
Предлагаме:
* За цветната градина:едроцветни теменужки, иглики, парички, 
както и засети: зюмбюл, лалета, нарциси, минзухари;
* За зеленчуковата градина: зеленчукови семена;
* За овошната градина и лозето: голям асортимент овошки, 
плодни храсти, бадеми, лешници, лози.

Работно време: понеделник-събота, от 9 ч. до 18 ч. 
Почивен ден – неделя 

Телефон за контакти - 0887 53 27 19 , Атанаска Букорова

В навечерието на патронния празник

ДА ПОГОВОРИМ ЗА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ
На 16 февруари т.г. се навършват 135 години от рождение-

то на проф. д-р Асен Златаров, патрон на нашето училище от 
1947 година. 73 випуска Златаровци, 40 випуска гимназисти. По 
този повод се срещнахме и разговаряхме с г-жа Сминка  Филче-
ва, учител по история и ученичка от първия випуск на нашата 
гимназия.

Бие последният звънец за деня. Имаме уговорен час с г-жа 
Филчева и тръгваме към кабинета по история на третия 
етаж. Развълнувани сме. Говорили сме неведнъж с госпожата, 
но днес е по-различно. 

Въпреки че в часовете днес е „преминала” през Антична ис-
тория, Априлско въстание, Втора световна война, а за разно-
образие и малко философия, тя посрещна нас, момичетата от 
литературен клуб „Творческо писане“ при ОДК Шабла,  с усмив-
ка. А разговорът, както ще се убедите сами,  протече много 
приятно:

ЛК „Творческо писане“ - 
Разкажете ни за себе си в пет 
изречения?

Сминка Филчева - Счи-
там себе си за реализирал се 
човек със самочувствие. Стоя 
здраво на земята,  не изпадам 
в напразни илюзии, но съм 
оптимист по природа и никога 
не губя надеждата си, че всич-
ко се нарежда, стига човек да е 
здрав. Създавам впечатлението  
на студена и дистанцирана - не 
допускам лесно  хората до себе 
си, но, който ме познава, знае, 
че винаги може да разчита на 
мен  и че с мен е весело и за-
бавно. Обичам приятелите си 
и те ме обичат, уважават и ми 
вярват, защото  лицемерието  
и интригантството са ми на-
пълно чужди. Опитвам се да се 
придържам към принципите 

си, често се самоиронизирам и 
се надсмивам на самата себе си 
и се надявам да проявявам по-
някога добро чувство за хумор. 
Станаха ли пет?

ЛК „Творческо писане“ - 
Как избрахте специалността 
„История“, а след това и про-
фесията учител?

Сминка Филчева - Истори-
ята ми е любим предмет още от 
училище заедно с литературата 
и географията - въобще хума-
нитарното знание. По стечения 
на обстоятелствата ме приеха 
във  ВТУ „Св.св. Кирил и Ме-
тодий“ на третата година след 
завършването ми – задочно, 
и почти веднага започнах ра-
бота като учител по история в 
родното ми училище. Така че 

специалността и професията 
вървяха заедно. Все пак аз съм  
„Магистър по история“ и в ди-
пломата ми е записано „Спе-
циалист и учител по история“.

ЛК „Творческо писане“ - 
Как се чувствате като учител в 
своето училище?

Сминка Филчева - Правил-
но казвате „своето училище“. 
Защото СУ „Асен Златаров“ 
наистина е „моето“ училище. 
Аз буквално израснах и живея 
в това училище - първо като 
негова ученичка, защото съм 
от първия випуск на нашата 
гимназия, който завърши през 
далечната 1979 год. Много се 
гордея с този факт и ми е бол-
но, че 40 години по-късно и 40 
випуска след нас броят на уче-
ниците намалява и гимназията 
на Шабла изпитва трудности 

да запази своите среднош-
колци. А нали голяма част 
от родителите на днешни-
те наши ученици са учили 
в същото това училище и 
знаят как то подготвя свои-
те кадри. В „моето“ учили-
ще се чувствам като в моя 
втори дом. Все пак прека-
рах в него целия си съзна-
телен живот.

ЛК „Творческо писане“ 
- Тънкостта на тази про-
фесия е…?

Сминка Филчева - Чест-
ността и справедливостта 
към учениците. Учениците 
долавят фалша. И любовта 
към децата, разбира се. Не 
глезенето, не подмазване-
то, а  истинската, силна  и 
изискваща любов и грижа.

ЛК „Творческо писане“ – 
Как се справяте с предизви-
кателствата, пред които Ви 
изправя професията и кой е 
най-запомнящият се момент 
от кариерата Ви до този мо-
мент?

Сминка Филчева - Опирам 
се на опита си, а той  изобщо не е 
малък. Споделям с колеги, с при-
ятелка-преподавател в елитно 
училище в по-голям град. Има 
много запомнящи се моменти - 
всеки випуск, всеки клас, всяка 
учебна година си имат своя от-
печатък. Може би когато  Мария 
Николова (випуск  2008) стана 
Лауреат на Първата национал-
на олимпиада по история във 
Враца беше моментът, в който 
се гордеех с това крехко моми-

че, което отвя конкуренцията на 
най-елитните гимназии в стра-
ната. Много вълнуващи момен-
ти съм изживяла с учениците 
от випуските, на които съм била 
класен ръководител - випуск 
2003, випуск 2007.

ЛК „Творческо писане“ 
-  От какво има нужда според 
Вас българският учител?

Сминка Филчева - От ува-
жението и признанието на об-
ществото. Когато родителите  
разберат, че учителите не са 
техни врагове и опоненти, а съ-
мишленици и съюзници в гри-
жата за децата и целта е обща 
- тези деца да израснат добри, 
образовани, можещи личности, 
ще  сме сигурни, че за България 
има бъдеще. Защото от дългия 
си опит като учител и родител, 
съм разбрала нещо много  ва-
жно - учителите в нашия живот 
идват и си отиват и ако искаш, 
можеш да вземеш от тях много. 
Но трябва да внимаваш  като 
родител, защото грешките на 
родителите  си проличават,  ко-
гато децата пораснат.

ЛК „Творческо писане“ - 
Днес много се говори затова, 
че училището има нужда от 
млади специалисти. Вие бихте 
ли мотивирали някого да ста-
не учител и ако да – как?

Сминка Филчева - Да, ми-
сля, че мотивирам всеки уче-
бен час, когато видя интереса в 
очите на учениците или когато 
ме слушат притихнали. Има и 
историци, и учители сред моите 
ученици. Радвам се и се гордея 
с тях. А на всеки млад колега  
помагам с удоволствие.

ЛК „Творческо писане“ - 
Кое е най-важното нещо, на 
което искате да научите свои-
те ученици?

Сминка Филчева -  Да бъдат 
добри хора.

ЛК „Творческо писане“ - А 
те учат ли Ви на нещо?

Сминка Филчева -  На уди-
вителния прагматизъм на мла-
дите хора. На умението да на-
мират прекия  път без излишно 
губене на време.

ЛК „Творческо писане“ - 
Кои са най-големите Ви труд-
ности? А вдъхновение?

Сминка Филчева -  Труд-
ностите вече са отминали. Не 

си заслужава да се връщаме 
към тях. Преодоляла съм ги - 
значи съм си свършила рабо-
тата. Вдъхновението – може би, 
че все още има какво да дам на 
учениците си, на приятелите 
си, на семейството си.

ЛК „Творческо писане“ - 
Каква е разликата между това 
да гледате училището през 
призмата на ученик и през 
тази на учител?

Сминка Филчева -  Ееее, 
това е страхотен въпрос. Да 
опитаме. През призмата на 
ученик - „Уф, пак на училище, 
че и утре  имам контролно по 
история, целият  дял! Как ще го 
преплувам това море? Кой знае 
какви задачи е измислила Фил-
чева. Дано да са повече задачи-
те със заграждане...“

През призмата на учител 
-  „Как ли ще го направят това 
контролно. Дано да са чели дос-
татъчно. Дали не са им трудни 
задачите? Уж добре работихме 
в часовете. Дано се справят.“

ЛК „Творческо писане“ - 
Известно ни е, че Вие дълги 
години сте водили летописна-
та книга на нашето училище 
и сте в авторския колектив на 
двете книги. Ако напишете 
Вашия летопис, Вашата кни-
га, какво ще преобладава в 
този нов текст?

Сминка Филчева -  Аз от-
давна пиша историята на мое-
то семейство  и започвам така: 
„Хората си отиват, но записа-
ното остава. Ние ти разказваме, 
а ти пресей зърното от плявата. 
Ще минат години, а тук ще жи-
вее спомена на рода, на всич-
ки, които са живели, трудили, 
обичали, създавали. Така всеки 
ще плати дълга си пред своя 
род…“. И съм подарила по един 
диск с този летопис на семей-
ствата на моите синове.

Известно е, че от всекиго 
може да се научи нещо, но ис-
ториците са различни събесед-
ници –  с проникновен поглед 
върху хората и събитията, с 
мъдри обобщения. 

На нас ни беше много инте-
ресно, надяваме се - и на вас.

Ивет, Зорница, 
Дария и Саня от литературен 

клуб „Творческо писане“ 
при ОДК Шабла

Г-жа Филчева с ученик от първия си 
випуск, днес проф. по история във 
ВТУ- Ивелин Аргиров.

ПОКАНА

Библиотеката към НЧ „Зора 1894” - Шабла 
ви кани да четем заедно любовна поезия в 

навечерието на празника на любовта и виното.
На 13 февруари 2020 г. (четвъртък) от 17:00 часа 
в Изложбената зала на НЧ „Зора 1894” – Шабла.

Моля, заповядайте!

ЧЕСТИТА ЗЛАТНА СВАТБА
на семейство Пенка и Дянко Колеви 

от село Крапец.

На 14 февруари те ще празнуват 
50 години съвместен живот.

С пожелание за здраве, късмет, 
щастие и още години заедно!

Бъдете сплотени, романтични!
Нека усмивките да не слизат от лицата ви!

Честит празник!

От син, дъщеря, снаха, зет, внуци и баба Велика

„СМЕШНОТО В УЧИЛИЩЕ 
В КАРИКАТУРИ“

Младежкият център в До-
брич кани деца и младежи от 
областта за участие в конкурса 
„Смешното в училище в кари-
катури“. Възрастовата граница 
е широка – от 10 до 29 години. 
Това ще бъде 27-то издание на 
конкурса.

Новото е, че тази година 
той е разширил обхвата си 
и от общински е прераснал 
в областен. Организаторите 
очакват творби, представя-
щи смешни случки в училище 
чрез прийомите на карикату-
рата. Регламентът на конкур-
са е публикуван на интернет 
страницата на Общинския 
младежки център „Захари 

Стоянов“ в Добрич и на Фей-
сбук страницата.

Участниците ще бъдат раз-
делени в 4 възрастови групи. 
Творби ще се приемат до 17 
март тази година. Жури ще 
оценява всяка карикатура. 
Най-добрите творби ще бъдат 
представени в изложба в Мла-
дежкия център в навечерието 
на 1 април – Деня на хумора и 
шегата.

Според организаторите ин-
тересът към този конкурс не 
намалява. Това е и причината 
той да разшири обхвата си и да 
даде възможност за участие на 
млади творци от цялата Доб-
ричка област.
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“МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” 
ШАБЛА УВЕДОМЯВА,

ЧЕ ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО 
НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И ТАКСА 

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И ДАНЪК ВЪРХУ 
ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2020 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.

„МАРС & М ТРАВЕЛ“ И ТРАНСПОРТНА ФИРМА  
„МОНИ ТРАВЕЛ“ 

организрат 6 дневна екскурзия в 
ПРИРОДНИТЕ ЧУДЕСА И 

ГОРДОСТТА НА АДРИАТИКА- 
Плитвичките езера –тюркоазените очи 
на Хърватска, приказният полуостров 

Истрия, пещерата Постойна яма, 
романтичната Венеция и аристократичен Белград  

от 14.05.2020 год. 
Тръгване от гр.София на стойност 708 лв. 
Пакетната цена включва: 
•	 Транспорт с лицензиран и конфортен туристически автобус, с 

включени гранични, магистрални и паркинг такси;
•	 5 нощувки, 5 закуски и 5 вечери в подбрани хотели 3/4 *(1 

нощувка в Загреб, 1 нощувка в Опатия, 1 нощувка в Лидо 
ди Йезоло, 1 нощувка в  Постойна и 1 нощувка в Белград)

•	 Описаната туристическа програма по дни с лицензирани местни 
екскурзоводи в Загреб, по маршрута Загреб-Плитвичките езера-
Опатия-Постойна/Предяма-Венеция и Белград

•	 Трансфер с корабче по маршрут Пунта Сабиони- Мурано-
Бурано-Венеция-Пунта Сабиони

•	 Медицинска застраховка с покритие10000eur
•	 Представител на туроператора

За повече информация и записвания можете да се обаждате  
на телефон: 0896 431 311

ПРЕЗ 2019 Г. БЕЗРАБОТИЦАТА В 
ОБЛАСТТА СЕ E ПОНИЖИЛА ДО 5%

Равнището на безработица в 
Добричка област средно за 2019 
година е 5%, с 0,8 процентни 
пункта по-ниско спрямо пре-
дходната година (5,8% за 2018 
г.). Средногодишният брой на 
регистрираните безработни в 
бюрата по труда от областта 
през 2019 година е 3974 при 4629 
за 2018 година, с 655 по-малко. 
За една година, спрямо декем-
ври 2018 г., броят на регистрира-
ните безработни е намалял с 266 
лица. Спадът при лицата с ре-
гистрация в бюрата по труда над 
12 месеца -  продължително без-
работните са с 348 лица по-мал-
ко спрямо края на предходната 
година, а относителният им дял 
се свива с 9,9 процентни пункта. 
Броят на безработните младежи 
е намалял с 19% и в края на 2019 
г. те са 513. Тази група съставля-
ва 10,4% от всички безработни 
лица, регистрирани в бюрата 
по труда от Добричка област. 
Значителен принос за постиг-
натото намаление има актив-
ната работа с регистрираните 
безработни лица, приоритетно 
с най-уязвимите групи безра-
ботни на пазара на труда, и под-
помагането им за включване 

в трудова заетост. През 2019 г. 
11589 лица са включени в ме-
роприятия за професионално 
ориентиране и мотивиране за 
активно поведение на пазара 
на труда, реализирани в бюра-
та по труда от областта. 1873 
безработни лица са взели учас-
тие в дейности за подпомагане 
уменията за търсене на работа 
и представяне пред работода-
тел. През 2019 г. общо 436 без-
работни лица са включени в 
обучения за придобиване на 
професионална квалификация 
и ключови компетентности. 
В резултат на интензивната 
работа на екипите на бюрата 
по труда от област Добрич 984 
неактивни лица, т.е. които не 
са били нито заети, нито уча-
щи, и не са търсили работа, са 
привлечени за ползване услу-
ги на Агенция по заетостта.  
Освен към безработните, дей-
ността на бюрата по труда е на-
сочена също към заети, учащи и 
пенсионери, като от началото на 
годината 147 са лицата от тези 
групи, потърсили посредниче-
ските услуги по заетостта. Бли-
зо 50% от тях са постъпили на 
работа.             ИА „Добруджа“

ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗПОРЕДБИТЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА 
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ 
В бр. 5 от 17.01.2020 г. на „Държавен вестник“ са публикува-

ни изменения в Наредбата за ветеринарномедицинските изиск-
вания към животновъдните обекти, касаещи отглеждането на 
животни в личните стопанства. Според приетите изменения, в 
личните стопанства на физически лица могат да се отглеждат до:

- два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им 
до 12-месечна възраст;

- десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 
9-месечна възраст;

- три броя прасета за угояване, различни от свине майки и 
некастрирани нерези;

- два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;
- десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто 

броя общо;
- петдесет възрастни птици независимо от вида;
- сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.
Личните стопанства следва имат обособено място за съхра-

нение и обеззаразяване на тор и да отговарят на следните из-
исквания:

1. Да са изградени съгласно изискванията на нормативните 
документи за защита и хуманно отношение към селскостопан-
ските животни;

2. Да са постоянно снабдени с вода за пиене от собствени 
и/или от обществени водоизточници като при свине и птици, 
отглеждани във фамилни и индустриални ферми, се осигурява 
питейна вода;

3. Да са оградени по начин, осигуряващ безопасността на 
обекта и здравното благополучие на животните, който не позво-
лява свободен достъп на хора и други животни;

4. Да имат обособени места и/или съоръжения за съхранение 
на фураж за изхранване на животните и постеля, като за птиците 
и свинете обособените места и/или съоръженията са покрити и 
заградени по начин, осигуряващ защита от диви птици и гризачи;

За регистрацията на стопанства за лични нужди тип „заден 
двор“, в които ще се отглеждат до 3 броя прасета за угояване, е 
необходимо стопанинът да подаде в ОДБХ заявление по образец 
с приложени документ за собственост или наем на имота, дого-
вор за обслужване на обекта с ветеринарен лекар, становище от 
кмета на населеното място и документ за платена такса (1 лв. на 
прасе). Отглежданите животни следва да са с доказан произход 
– ушна марка и ветеринарномедицинско свидетелство за заку-
пуване и транспорт от лицензиран обект.

В стопанствата за лични нужди не се разрешава:
- отглеждане на свине майки и некастрирани нерези
- придвижването на свине към други стопанства/ нерези/ 

кланици.
Отглеждането на свине за лични нужди в област Добрич ще 

се разреши най-рано след 1 септември тази година, ако няма про-
мяна в епизоотичната обстановка.

ОА Шабла

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА 
ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПТИЧИ ГРИП

От Общинската епизоотич-
на комисия напомнят на всич-
ки стопани в община Шабла, 
отглеждащи домашни птици 
за лични нужди, че във връз-
ка с установени нови огнища 
на заболяването инфлуенца в 
няколко Европейски държа-
ви, със Заповед № РД 11-252/ 
23.01.2020 г. на  Министъра на 
земеделието, храните и гори-
те, са въведени задължителни 
мерки за недопускане на въз-
никване и разпространение на 
заболяването на територията 
на Република България.

Тъй като дивите птици са 
един от преносителите на за-
разата, стопаните следва да 
предприемат всички необходи-
ми мерки за предотвратяване 

на контакти между домашни и 
диви птици. Забранява се от-
глеждането на открито на до-
машни птици от всички видове 
и категории, както и провеж-
дането на изложби и пазари за 
птици, до последваща отмяна. 
Задължително е отделното от-
глеждане на патици и гъски от 
други видове домашни птици. 
Фуражите следва да се съхра-
няват в закрити помещения.

При установяване на откло-
нение в здравословното със-
тояние на птиците, стопаните 
следва незабавно да уведомяват 
ветеринарния лекар и кмета/ 
кметския наместник на населе-
ното място.

Галя Камберова
Гл. експерт „Екология“

СКАЛНИЯТ МОСТ В ТЮЛЕНОВО Е ОБЯВЕН 
ЗА ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ

Със заповед № РД-
974/30.12.2019 г. на минис-
търа на околната среда и 
водите, публикувана в бр. 10 
от 04.02.2020 г. на Държавен 
вестник, Скалният мост в 
землището на с. Тюленово, об-
щина Шабла е обявен за при-
родна забележителност. Запо-
ведта е на основание чл. 39 във 
връзка с чл.23, ал.1 от Закона 
за защитените територии и 
писмо на Община Шабла от 
08.07.2019 г. с цел опазване на 
скален феномен, наподобяващ 
скална арка между морето и 
сушата, се посочва в запове-
дта на министъра на околната 
среда и водите. Площта на при-
родната забележителност е 2,424 
дка. В документа още се посочва, 
че в границите на природната за-

бележителност „Скалният мост“ 
са забранени строителството с 
изключение при изпълнение на 
дейности, свързани с укрепване 

и възстановяване на природната 
забележителност; търсене, про-
учване и добив на подземни бо-
гатства; нарушаване целостта и 

естествения облик на скални-
те образования; писане, драс-
кане, рисуване, поставяне на 
трайни надписи по скалите с 
изключение за целите на мар-
киране на защитената тери-
тория; разпъване на палатки; 
поставяне на фургони и кем-
пери; поставяне на премест-
ваеми обекти, палене на огън; 
скално катерене; замърсяване 
с отпадъци. Нарушителите се 
наказват съгласно разпоред-
бите на Закона за защитените 
територии, се посочва в запо-
ведта.

Природната забележи-
телност ще бъде вписана в 

Държавния регистър на защи-
тените територии при МОСВ.

Областна администра-
ция-Добрич

ФОНДАЦИЯ „ФОРУМ НА РЕГИОНИТЕ“, 
обявява конкурс за стартиращ бизнес

 На победителя се присъжда грант от 
1000 лв. Ако имате предприемаческа идея, 
ние можем да Ви подпомогнем в регистри-
рането на фирма, консултации и обучение. 

Условия за участие в конкурса:
1. Срокът за регистрация на фирма е до 

31.03.2020 г.
2. Да нямате други регистрирани фирми 

на свое име до момента, да не сте регис-
триран като лице, упражняващо свободна 
професия и да не участвате в управителен 
орган на НПО.

3. Живеете в някоя от областите Варна, 
Шумен, Разград, Добрич и Търговище.

Ще се оценява главно оригиналност, 
иновативност и приложимост на биз-
нес-идеята – разработеният продукт или 
услуга да е нов за пазара и да предлага 
конкретно решение за даден проблем. Бо-
нус точки Ви носи ако сте млад предприе-
мач до 29 г.

Победителят, който ще получи субси-
дия за подпомагане или реализация на 

своя проект в размер от 1000 лева, ще бъде 
обявен на 21.04.2020 г. на интернет страни-
цата ни www.forumderregionen.com

Екипът на Фондация „Форум на регио-
ните“ ще окаже подкрепа и ще консулти-
ра всички участници в конкурса, имащи 
желание да стартират бизнес. От нашето 
предложение могат да се възползват и лица 
непланиращи стартиране на предприема-
чество, но желаещи да преминат обучение. 
Всички желаещи, отговарящи на горните 
условия, са поканени безплатно да получат 
знания от теоретици и практици в сферата 
на бизнеса. 

Ние сме нестопанска организация зани-
маваща се с управлението на проекти финан-
сирани по европейски, национални и други 
донорски програми. Съзнаваме, че нуждите 
на всички са различни. Затова предлагаме 
диференциран подход и възможности за 
включване в различни форми на сътрудни-
чество. Целта на проекта е насърчаване на 
предприемаческата дейност сред неактивни 

лица, както и сред заети, които имат желание 
да стартират свой бизнес.

Как можете да се запишете? Ако живе-
ете в Североизточния район на България 
(области Варна, Добрич, Шумен, Търго-
вище и Разград) и сте пълнолетни, изпрате-
те на електронната ни поща fderregionen@
gmail.com заявка за участие и координати 
за обратна връзка. Телефонът ни за корес-
понденция е 0884/66-60-96. На всички пре-
минали обучение, ще бъде издаден серти-
фикат за предприемачески и бизнес знания 
и умения.


