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„Великият дар на Великден е надеждата.“ 
Базил С. Хюм

МИСЪЛ НА БРОЯ

С ОТГОВОРНОСТ КЪМ СЕБЕ СИ И ОКОЛНИТЕ – ОСТАНЕТЕ СИ В КЪЩИ!

Христос Воскресе!

Важно!

МИНИСТЕРСТВОТО НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

съобщава, че съгласно раз-
поредбите на чл.12, ал.1 от 
Закона за биологичното раз-
нообразие е разработен про-
ект на заповед за обявяване 
на защитена зона за опазване 
на природните местообита-
ния и на дивата флора и фауна 
BG0000621 „Езеро Шабла - Езе-
рец“.

Защитената зона е разполо-
жена в землищата на гр. Шабла, 
с. Езерец и с. Крапец, община 
Шабла, област Добрич;

Пълният текст на проекта 

на запровед е публикуван на 
Интернет страницата на ми-
нистерство на околната средап 
и водите -  https://www.moew.
government.bg/, тема „Приро-
да“, подтема „Обществени об-
съждания“. В едномесечен срок 
заинтересованите лица могат 
да представят на министъра на 
околната среда и водите моти-
вирани писмени становища, 
възражения и предложения от-
носно посочените в проекта на 
заповед режими.

Публикувано на 09.04.2020 г.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК
ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!
Тази година той ще бъде по-различен от 
всички други до сега, 
защото се намираме 
в пандемична 
обстановка!
Но оставайки в 
домовете си, ние 
имаме уникалната 
възможност 
за размисъл и молитва! Да се помолим за 
здраве и спасение от болести и беди!

С уважение,
Д-р ЙОРДАНКА СТОЕВА

Председател на Общински съвет Шабла

УВАЖАЕМИ  
СЪГРАЖДАНИ,

Възкресение Хри-
стово е един от голе-
мите празници в хрис-
тиянската общност. 
Празник, който връща 
вярата в доброто, в чу-
дото, в човека, в духов-
ните ценности.

Тази година той ще 
е по-различен. Ще го 
посрещнем в условия-
та на усложняваща се 
епидемична обстанов-
ка, белязана от мерки 
и ограничения с цел за-
пазване живота и здравето на хората. Трудно е… Необичайно е…

Но нека се обърнем към посланието на празника, свързано със 
силата и тържеството на живота, духа и вярата. Да погледнем на-
зад и си припомним, че през подобни изпитания са минавали и 
други поколения преди нас. Така, преосмисляйки случващото се, 
да проявим мъдрост. С любов и щедрост да изпълним сърцата си, 
от което ще съберем сили.

В очакване на Христовото Възкресение Ви пожелавам да не 
губите надеждата, искрата и вярата, които ни правят по-човечни, 
по-състрадателни и по-добри. Нека се уповаваме на семействата 
си, на близките си! Да отворим душите си за разбирателство и ми-
лосърдие!

Убеден съм, че заедно ще се справим с изпитанията, като съхра-
ним себе си, нашия дом, народа си!

Бъдете здрави! Запазете добрите чувства и мисли!
Честит празник!

С уважение,
МАРИЯН ЖЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА 

Уважаеми читатели на вестник „Изгрев“,
очаквайте следващия ни брой 

на 28 април

ДАРЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА В ОБЩИНАТА

Въведеното на 13 март из-
вънредно положение принуди 
учащите в България да преми-
нат на дистанционно обучение. 
Това направи наличието на 
компютър във всеки дом необ-
ходимо условие за  протичане-
то на  нормален учебен процес 
в условията на карантина. Ока-
за се обаче, че не във всяко до-
макинство има такъв.

На нуждите на двете учили-
ща в община Шабла, откликна 
„РАД Група Комуникационни 
Технологии“ ООД Варна, които 
инициираха дарителска акция  
съвместно с Общинска адми-

нистрация Шабла. Те даряват 
23 настолни компютри на  уче-
ниците от общината – 15 на 
учащите в СУ „Асен  Златаров“ 
Шабла и 8 на тези в ОУ „Св. 
Климент Охридски“ в с. Дуран-
кулак.

Ръководствата на СУ „Асен 
Златаров“ и  ОУ „Св. Климент 
Охридски“ изказват искрени-
те си благодарности към„РАД 
Група Комуникационни Тех-
нологии“ и община Шабла за 
своевременното дарение в на-
вечерието на един от най-го-
лемите християнски празници 
– Великден. 

НОСЕНЕТО НА МАСКА СТАВА 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  ДО 26 АПРИЛ

Всички граждани, когато се 
намират в закрити или на от-
крити обществени места (в т.ч. 
транспортни средства за об-
ществен превоз, търговски обек-
ти, паркове, църкви, манастири, 
храмове, зали, улици, автобусни 
спирки и др.), са длъжни да имат 
поставена защитна маска за лице 
за еднократна или многократна 
употреба или друго средство, 
покриващо носа и устата (в т.ч. 

кърпа, шал и др.). Обществени 
са и местата, и пространствата, 
които са свободно достъпни, и/
или са предназначени за общест-
вено ползване. Това важи и за 
места, на които се предоставят 
обществени услуги.

Такова нареждане дава здрав-
ният министър със своя Заповед 
№ РД-01-197/11.04.2020 г. Запо-
ведта е в сила от 12.04.2020 г. до 
26.04.2020 г., включително.

ШАБЛЕНСКИЯТ „ЕЛПРОМ ЕМЗ“ ВЕЧЕ 
ПРОИЗВЕЖДА ПРЕДПАЗНИ ШЛЕМОВЕ

След началото на извън-
редното положение, въведено 
заради разпространението 
на COVID-19, шабленският 
„Елпром ЕМЗ“ бързо се ориен-
тира в създалата се обстановка 
и появилите се нови потреб-
ности на пазара, и конвертира  
част от производството си в 
направата на защитни пред-
пазни шлемове. Маската за 
многократна употреба носи 
търговската марка „Emz 2020“ 
и е с размер 35х30 см. Защит-
ният шлем предпазва 
лицето на ползващия 
го от пръски и капки 
при директни въз-
действия на течности, 
също така предпазва 
от механичен удар 
от различни видове 
твърди летящи части-
ци. Шлемът покрива 
и предпазва напълно 
очите, носа и устата 
на потребителя и е 
устойчив на удар, ат-
мосферни условия и 
химикали. Предпаз-
ната маска се изработ-
ва от АРЕТ  фолио, 
напълно прозрачна е, 
лесно се почиства, из-

мива и дезинфекцира. 
Управителят на „Елпром 

ЕМЗ“ ООД, инж. Димитър 
Арнаудов сподели, че в мо-
мента в завода се произвеждат 
по 500 защитни шлема на ден, 
до момента на пазара са реа-
лизирани 2500 бр., а на склад 
разполагат с материали за про-
изводството на 14  000. Според 
инж. Арнаудов, при търсене не 
е проблем да се заредят още ма-
териали и да се произведат не-
ограничен брой защитни пред-

пазни шлемове. До 
момента, „Emz 2020“ 
са доставени на об-
щините в Шабла, До-
брич, Варна, Тервел, 
на болнични заведе-
ния, както и на над 
20 производствени 
фирми, банки и сер-
визи. При поръчка, 
защитни шлемове се 
доставят и на частни 
клиенти. Осъществен 
е контакт с Минис-
терство на здравео-
пазването, както и с 
Военномедицинска 
академия София, и 
военните болници 
във Варна, Пловдив, 
Сливен и Плевен. 

След контакт с Минис-
терството на икономиката, 
„Елпром ЕМЗ“ е включен в 
сайта на Европейската комисия 
с информация за фирми, кои-
то предлагат лични предпазни 
средства - https://euratex.eu/
covid-19/.

“Елпром ЕМЗ “ ООД град 
Шабла  е фирма   специализира-
на  в  производство на  токови 

измервателни маслени и сухи 
трансформатори.

От 2017 г., заводът произ-
вежда и зарядни  станции за  
електромобили.    

На 73-тия Международен  
технически  панаир през съща-
та година,  продуктовата  гама  
зарядни  станции на шаблен-
ския завод, бе  отличена със  
златен медал.         Йордан Енев

Mашината – изрязващ рутер, с която се правят основните еле-
менти за предпазните щитове.



2 Сряда, 15 април 2020 г.

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон:0878 263 071

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

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ПРОДАВАМ

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ЦЕПЕНИЦИ – 95 ЛВ.

АКАЦИЯ ЦЕПЕНИЦИ – 80 ЛВ. 

Телефон: 0888 78 12 66

ЗП МИЛЕН РАЙЧЕВ
НАЕМА И КУПУВА

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В РАЙОНА
на най-добра цена.

Телефон за контакти: 0895 60 75 50

КУПУВАМ

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА ШАБЛА. 
ИЗГОДНО! СПЕШНО!

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

КУПУВАМ
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

Топ цени!
Телефон: 0895 71 83 83

ПРЕДЛАГАМ
ДВЕ ДВОРНИ МЕСТА ПО 700 КВ.М.
в град Шабла за обработване. Местата 
разполагат с вода от кладенец с помпа.

Тел за връзка: 0885/374-138

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.

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 21 април 2020 година 

      ще се навърши
 1 година от смъртта 

на 

АНГЕЛ АТАНАСОВ ПЕТРОВ
         починал на 72 години

Не се изплаква мъката със сълзи,
когато плачем, повече боли!

И все-по безнадеждни стават 
дните,

че никога не ще се върнеш ти!

От семейството

ПРИЕТА Е ОБЛАСТНА 
СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА 
за личностно развитие на деца-
та и учениците в област Добрич 
за периода 2020-2022 г. Припом-
няме, че ангажимент на област-
ния управител, съгласно Закона 
за предучилищно и училищно 
образование е изготвянето на 
стратегическия документ за но-
вия времеви период – 2020-2022 
г. В тази връзка бе сформирана 
група, която изготви проект на 
документа. 

Предвид въведеното извън-
редно положение в страната във 
връзка с епидемията от корона-
вирус и сроковете, регламенти-
рани в Закона за предучилищно 
и училищно възпитание, в съот-
ветствие с чл. 72, ал.2 от Правил-
ника за прилагане на Закона за 
регионално развитие, областният 

управител Красимир Кирилов 
инициира неприсъствено засе-
дание. Бе събран пълен кворум и 
проектът на документа бе съгла-
суван с Областния съвет за раз-
витие и Регионалното управле-
ние на образованието. Това дава 
възможност в срок общините да 
изработят своите общински стра-
тегии за подкрепа за личностно 
развитие на децата в предучи-
лищна и училищна възраст. При-
помняме, че общинските страте-
гии също са за срок от две години. 
Съгласно чл. 197, ал.3 от Закона за 
предучилищно и училищно об-
разование, ежегодно в срок до 30 
април общинските съвети трябва 
да разгледат и приемат годишен 
план на дейностите за подкрепа 
за личностно развитие. 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА 1894”-гр.ШАБЛА
9680 Шабла, обл. Добрич,  ул.”Равно поле”- № 36  тел.: 05743 / 40-28

E-mail: nch_zora1894@abv.bg
Търси да назначи чистач-хигиенист 

на пълен работен ден
І. Изисквания към кандидатите за длъжността :

1. средно образование  
ІІ. Отговорности:

1. Почиства всички помещения намиращи се в сградата на 
читалището, и външните прилежащи части към сградата.

ІІІ. Указания към кандидатите:
1. Необходими документи за кандидатстване:

- Молба в свободен текст до Председателя на НЧ”Зора1894” 
– гр.Шабла
- Документ за завършено образование - копие

 2. Документите за кандидатстване се подават в срок до 
0.04.2020 година в стаята на секретаря на НЧ „Зора 1894” - гр. 
Шабла.
3. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за 
интервю

За повече информация - тел.: 05743/ 40-28

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
На основание чл. 93 от Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дей-

ностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и 
контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии - изключителна държав-
на собственост, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, чл. 47, т. 1 и чл. 70, ал. 1, т. 4 ит. 10 от Закона за 
защитените територии (33T), чл. 4, т. 2 и чл. 8 от Наредба No 8 от 11.05.2012 г. за условията 
и реда за защита на горските територии от пожари, с цел предотвратяване възникването на 
пожари, ограничаване на Тяхното развитие и разпространение, осигуряване на условия за сво-
евременното им откриване и успешно гасене, както и за осигуряване на пожарна безопасност в 
защитените територии – изключителна държавна собственост - резервати, поддържани ре-
зервати и национални паркове 

I. ОПРЕДЕЛЯМ: 
Периодът от 01 април до 31 

октомври 2020 г. за пожароопа-
сен сезон в защитените терито-
рии -- изключителна държавна 
собственост. 

ІІ. НАРЕЖДАМ: 
1. Директорите на Регио-

налните инспекции по околна 
среда и води (РИОСВ) и ди-
ректорите на дирекциите на 
Националните паркове (ДНП) 
в защитените територии - из-
ключителна държавна собстве-
ност в своя район, за които има 
изготвени планове за противо-
пожарно устройство, да пред-
приемат всички необходими 
мерки за тяхното стриктно 
прилагане. 

2. В срок до 15.04.2020 г. ди-
ректорите на РИОСВ и на ДНП 
да изготвят схема за оповестя-
ване на всички нива при въз-
никване на пожари (за ДНП 
– Годишен оперативен план 
за противопожарна дейност), 
които да представят в дирек-
ция “Национална служба за за-
щита на природата“ (НСЗІ1), с 
копие до дирекция „Политики 
по околната среда и координа-
ция на контролната дейност“ 
(поскКД) в МОСВ. 

3. За времето на пожароо-
пасния сезон директорите на 
РИОСВ и/или ДНП: 

3.1. Да организират в защи-

тените територии – изключи-
телна държавна собственост, 
специализирано наблюдение 
в пожароопасните райони и 
дежурства по график; 

3.2. Да осъществяват заси-
лен превантивен контрол вър-
ху дейността на собственици 
и ползватели на обекти, гори, 
земи и водни площи по опаз-
ване от пожари на защитени-
те територии -- изключителна 
държавна собственост. 

4. Директорите на ДНП 
да осигурят изпълнението на 
Оперативните планове за про-
тивопожарна дейност; в т.ч. 
обезопасяването и обознача-
ването с указателни табели на 
местата в НП, в които паленето 
на огън е разрешено, съгласно 
плановете за управление. 

5. Директорите на РИОСВ 
и/или ДНП, съгласно терито-
риалната си компетентност, да 
изпратят в срок до 15.04.2020 г. 
до кметовете на общини: 

5.1. Предложения да орга-
низират доброволни форми-
рования за гасене на пожари в 
защитените територии – изклю-
чителна държавна собственост; 

5.2. Предписания за недо-
пускане на палежи на стърни-
ща, слогове, крайпътни ивици 
и сухи треви; 

5.3. Предписания за инфор-
миране на населението чрез 

средствата за масово осведо-
мяване или по друг подходящ 
начин за опасността от възник-
ване на пожари и санкциите, 
които ще бъдат предприемани 
спрямо нарушителите. 

6. При възникване на пожар 
в границите на защитена тери-
тория - изключителна държав-
на собственост, директорът на 
РИОСВ и/или ДНП: 

6.1. По сигнал на дежурния 
служител или от друг достове-
рен източник, уведомява не-
забавно съответната районна 
служба “Пожарна безопасност 
и защита на населението”, ди-
рекция НСЗП и дирекция ПО-
СККД в МОСВ. РИОСВ и/или 
ДНП изготвя и предоставя на 
пресцентъра на МОСВ инфор-
мация за публично разпрос-
транение; 

6.2. Осигурява своевремен-
но предаване към дирекция 
НСЗП и дирекция ПОСККД 
в МОСВ на постъпващата ин-
формация за пожара, съгласно 
чл. 89 от Правилника за усло-
вията и реда за управлението, 
възлагането на дейностите по 
поддържане и Възстановяване, 
възлагането на туристически 
дейности, охраната и контро-
ла в горите, земите и водните 
площи в защитените терито-
рии - изключителна държавна 
собственост. 

6.3. В 15 дневен срок от поту-
шаване на пожара да представя 
в дирекция НСЗП, с копие до 
дирекция ПОСККД информа-
ция за щетите от пожара и за 
засегнатите консервационно 
значими природни местооби-
тания, предмет на опазване в 
защитените зони. 

7. В срок до 15.02.2021 г. 
директорите на РИОСВ и/или 
ДНП да представят в дирекция 
НСЗП, с копие до дирекция 
ПОСККД обобщена информа-
ция и анализ на възникналите 
пожари и за нанесените щети 
през 2020 година. 

8. Директорите на РИО-
СВ и/или ДНП да обезпечат 
стриктното прилагане на глава 
пета, раздел втори “Опазване 
на защитената територия от 
пожари” от Правилника за ус-
ловията 

и реда за управлението, 
възлагането на дейностите по 
поддържане и възстановяване, 
възлагането на туристически 
дейности, охраната и контро-
ла в горите, земите и водните 
площи в защитените терито-
рии -- изключителна държавна 
собственост. 

Изпълнението на настояща-
та заповед възлагам на дирек-
торите на РИОСВ и ДНП. 

Контролът по изпълнение 
на настоящата заповед Възла-
гам на заместник министъра на 
околната среда и водите с ресор 
дирекция „Национална служ-
ба за защита на природата“ в 
МОСВ. 

Заповедта да бъде сведена до 
знанието на заинтересованите 
лица за сведение и изпълнение.

Емил Димитров
Министър на околната 

среда и водите

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ 
ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

Предстои честването на Ве-
ликденските празници. Това 
събитие е свързано със съби-
рането на големи групи хора в 
църковните храмове. 

Християнската традиция 
изисква спазването на опреде-
лени ритуали при отбелязване-
то на празника, един от които 
е паленето и пренасянето на 
горящи свещи от църквите 
до домовете, което крие риск 
от повишаване на пожарната 
опасност и възникване на за-
палване и пожар. Много хора 
палят свещи и кандила вкъщи, 
които остават без наблюдение. 
Откритият пламък лесно за-
палва намиращите се в близост 
горими материали.

РС ПБЗН Шабла  призовава 
за внимателно боравене със све-
щите при посещение в църков-
ните храмове. Всяка запалена 
свещ, е потенциална опасност, 
особено за хората с по-дълги и 
обемни коси, които само за миг 
могат да пламнат. Ако обаче 
всеки пази най-близко стоящи-

те до него хора, вероятността 
да пламне нечия дреха или коса 
намалява. Запалените свещи, 
които множеството граждани 
пренасят след църковните це-
ремонии, създават сериозни 
предпоставки за възникване на 
пожари. Оставени без надзор 
върху горими предмети може да 
предизвикат пожар. Опасност 
за запалване се крие и при пре-
насянето им в автомобилите. 
След пренасянето на запалените 
свещи в домовете си, не ги оста-
вяйте да горят без надзор, дори 
ако сте в съседна стая. Пламъ-
кът лесно се прехвърля от един 
предмет на друг, а последиците 
до които може да доведе един 
пожар са изключително сериоз-
ни. Не допускайте децата да си 
играят със свещите, а боравене-
то с тях да става само с родител-
ски контрол.

При инцидент незабавно 
потърсете помощта на огне-
борците, като сигнализирате по 
най-бързия начин на 112! 

РС ПБЗН ШАБЛА
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ШЕСТО ИЗДАНИЕ
НА 

НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
„ГЕОРГИ ДАВИДОВ“

АВГУСТ  2020  ГОДИНА
ЦЕЛ:
Стимулиране творческите изяви на млади поети, които пишат 
на морска тематика, както и за живота и вълненията на хората, 
живеещи край морето.
ОБЩИ УСЛОВИЯ:
1. Националният литературен конкурс „Георги Давидов“ се 
обявява от Община Шабла, с решение на Общински съвет № 
VII.I, 2.1; № VII.1.2,2; № VII.I, 2, 3 от 27.08.2004 г., изм. с решение 
№ 452 от 29.01.2014 г. 
2. Конкурсът се провежда на три години, като първият е през 
2005 година, по повод 50-годишнината от рождението на Геор-
ги Давидов.
3. Националният литературен конкурс „Георги Давидов“ се ор-
ганизира и провежда от Община Шабла.
4. Конкурсните произведения се журират от утвърдени лите-
ратурни творци и критици. Журито е с 5-членен състав, еди-
ният от които е представител на Община Шабла 
/ кмет или заместник кмет по културата /.
5. Наградният фонд в конкурса на името на Георги Давидов се 
осигурява от Община Шабла. Наградата включва: малка плас-
тика „Пегас”, специално изработен диплом
/грамота/ и парична премия /2000 лв/.
РЕГЛАМЕНТ:
 В конкурса могат да участват всички млади поети, на възраст 
до 40 години, които пишат на морска тематика, както и за жи-
вота и вълненията на хората, живеещи край морето. 
 Всеки участник в конкурса може да представи до 5 стихотво-
рения, цикъл от стихове или подготвен за книга ръкопис по 
посочената тематика.
 Конкурсът е явен. Текстовете, придружени от следната ин-
формация: име, адрес и телефон, да се изпращат с препоръчана 
кореспонденция на адрес: гр. Шабла – 9680, 
ул. „Равно поле“ № 35, Общинска администрация, за Нацио-
налния литературен конкурс „Георги Давидов“, e-mail: obshti-
na@ob-shabla.org, culture@ob-shabla.org
Краен срок за изпращане на творбите, придружени от изис-
кваната информация за авторите им:  20 юни 2020 година. 

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ 
КОМПЛЕКС - ГР. ШАБЛА

ви кани да участвате в ини-
циативата „Моето най-кра-
сиво великденско яйце“. 
Боядисването на яйца е не 
само традиция, но и заба-
вление. Боядисвайки с мама 
или баба снимайте своето 
най-красиво великденско яйце 
и ни го изпратете на e-mail: 
odk_sh_yotov@abv.bg в срок до 

20.04.2020г. ( снимката да е при-
дружена с име, клас или група и 
населено място в общината от 
което е твореца). 

Всички снимки ще бъдат 
подредени в изложба, а част 
от тях ще бъдат публикувани 
в общински вестник „Изгрев“. 
Участие могат да вземат деца и 
ученици до 18 години.

ПОЕТИЧЕН КЪТ

ВЕЛИКДЕНСКА НОЩ
С бял цвят дърветата покрити
и цъфнали цветя в лехите.
Полъхва лек и ароматен
ветрец априлски над земята.
Нощта е тиха, топла, ясна —
това е пролетта прекрасна!
В небето хиляди звездици,
край храма хиляди свещици.
И храмът цял блести и свети
и пълен е с народ несметен.
Великденска нощ богомолна!
Душа радостна и волна
забравя грижи и умора
и вдига се в небето горе,
където Бог всеблаг царува
и всекиму добро дарува,
и в хор камбанен звън и песен
кънтят, звънят — Христос възкресе!

Елисавета Багряна

Да посрещнем заедно Великден!

ЗДРАВЕЙТЕ, УВАЖАЕМИ ЛЮБОПИТНИ ЧИТАТЕЛИ!
 Както знаем, тази седмица 

ще отбележим  Великден – де-
нят на Възкресение Христово! 
Датата на този най-голям и 
тържествен православен праз-
ник се определя всяка година, 
съобразно лунния календар. 
Великден зависи от първото 
пълнолуние след деня на про-
летното равноденствие. Винаги 
се пада в неделя. Тази година 
празнуваме на 19 април. 

Приготовленията за праз-
ника протичат през цялата 
предходна седмица. Червените 
великденски яйца се боядисват 
обикновено на Велики Чет-
въртък. С първото, боядисано 
в червено яйце, бабата чертае 
кръстен знак по челата на де-
цата, за да са здрави и румени 
през годината. Това яйце се сла-
га пред домашната икона и на 
следващата година на Великден 
се чупи. Ако яйцето се е запа-
зило цяло, това означава, че ще 
сме здрави през цялата година. 
На Велики Четвъртък се при-
готвя и квасът за Великденски-
те хлябове (Козунаците).

Великден се празнува три 
поредни дни – неделя, понедел-
ник и вторник. В неделната су-
трин всички отиват на църква 
за тържествената литургия и 

се връщат със запалени свещи 
вкъщи, като се поздравяват с 
„Христос Воскресе!“ Семей-
ствата се събират у дома и се 
носят великденски яйца и Ко-
зунак. Най-хубавото на праз-
ника е боренето с яйца. Яйцето, 
което остане здраво наричаме 
Бурак, а притежателят му няма 
да се отърве от здраве.

През трите празнични дни 
се играят хора на мегдана, а мо-
мите и ергените връзват люлки 
и се люлеят, като пеят обредни 
песни. Ето и една песен от нас:

Чук, чук, яйчице,
имаш ли си сърчице?
Знаеш ли какво е то,
нови дрехи и палто?
Вижда ли ме целий ден
как си ходя пременен?

Чук, чук, яйчице,
ако имаш сърчице,
да му кажеш, нека знай:
днеска цял ден се играй,
а тез шарени яйца
са за всичките деца.
Чук, чук, яйчице,
със сварено сърчице,
чуло ли си блага вест:
Бог Исус възкръсна днес!

Това всъщност е много из-
вестно стихотворение, превър-
нало се в песен. Помните ли 
кой е авторът му?

Имам предложение към 
вас! Хайде да направим ве-
ликденска украса! Например: 
кошничка за яйца, великден-
ско зайче, великденски яйца  
или друго по Ваше желание. 

Материалът може да бъде: 
хартия, картон, природни ма-
териали, стиропор или друг 
по ваш избор. Снимайте ни 
своите изделия ни ги изпрати-
те на e-mail: d.dimitrova89@abv.
bg   заедно с трите Ви имена и 
класа до 18 април. Изпратените 
великденски изделия ще бъ-
дат публикувани в следващия 
брой на вестник „Изгрев“ и на 

страницата на НЧ „Зора 1894” 
във facebook: Читалище ”Зора 
1894”  гр. Шабла.

Желаем ви слънчева седми-
ца, макар и от вкъщи през про-
зореца и здраве. 

Дияна Димитрова, 
библиотекар в детски отдел 

на библиотеката при НЧ 
„Зора 1894“ Шабла

ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ ЗА РОДИТЕЛИ 
И ДЕЦА СЪОБРАЗЕНИ С МОМЕНТА

Човекът, освен социално 
животно е и много странно 
същество, защото „цени без-
ценното до него, едва щом му 
посегне някой друг“. Бяхме 
свикнали със свободата и при-
родата и ги приемахме за даде-
ност. Не ценяхме прегръдката, 
която получавахме от нашите 
приятели. А сега, всичко се 
промени. И се появи тревож-
ността в нашите души. Това 
състояние не е задължително 
да е само от тези ограничения, 
но и от ежедневието ни. При 
родители с деца е особено по-
ложението в момента, защото и 
при тях има промяна – дистан-
ционното обучение. 

Забелязвам спад на подвиж-
ността при учениците. Нямат 
мотивация за учене. Стават 
късно и се излежават, стоят 
до късно пред компютъра и 
играят, нямат енергията да по-
могнат с нещо, а родителите се 
изнервят и започват да се карат. 
Замисляте ли се защо? Каква  
беше вашата рутина преди това 
положение? Първо, режимът 
на децата е променен! Когато 
отиват на училище, те стават в 
определен час и тръгват. Сега, 
това го няма. Второ – прекар-
ват почти всеки час в различен 
кабинет. А сега – на масата или 

в леглото. Няма определено 
помещение или място обособе-
но за учене. Трето – отиват до 
магазина, за да си купят закус-
ка или нещо друго за хапване. 
Сега, отиват до хладилника, до 
печката или до котлона, за да 
видят какво са купили техните 
родители или какво е сготвила 
мама. Промяната в режима на 
детето, води и до промяна в то-
нуса му. 

Ето няколко практични съ-
вета, които давам в този мо-
мент и на родители,  консулти-
рани от мен: Най – важното по 
възможност е да възстановят 
режима или рамката на пове-
дение. Да направят график, по 
който да се движат в семей-
ството. Примерно ставането 
да бъде до 08.00 часа. Закуска, 

оправяне на легло, миене на 
зъби и всички други ежеднев-
ни процедури да се извършат 
за максимално кратък период. 
Да започнат да учат, но всеки 
час в различна стая. Примерно 
Български език и литература  
в стаята на детето, математика 
в спалнята на родителите, ис-
тория – в кухнята и т.н. Всеки 
знае сам в какво жилище жи-
вее и как може да подходи към 
примера. Когато детето се умо-
ри, да отиде до магазина, все 
едно е голямо междучасие и ще 
си купува нещо. И така до обед. 
После да се нахрани на обяд и 
да продължи с ежедневието си 
по възможност както преди. Да 
помогне в дома си, да направи 
рисунка, да си подреди стаята, 
да се чуе с приятели, да играе на 
игри, да си напише домашното 
и други.

За по-малките може да се 
отнесе подобна схема, но леко 
променена. Ставане до осем 
часа и оправяне до девет часа. 
После време за конструктив-
ни игри (това може да е пъзел, 
събиране на точки, лабиринти, 
оцветяване, елементарни зада-
чи) или помощ в дома. Обяд-
ване, сън, ставане, отново ня-
каква игра, но този път може 
самостоятелно( на таблет, с 

играчки, филмче), за да може 
после да помогне с масата и да 
вечеря. Ако помогне с разтреб-
ването на масата или някоя 
друга дейност, тези самостоя-
телни занимания да са като 
поощрения. Например да гледа 
таблета с пет минути повече, да 
си легне с пет минути по-късно 
и други. 

Имам още какво да кажа, но 
това ще е в следващия брой. За-
щото имам работа и по чувал-
четата за играчки, които споме-
нах в миналия брой. Правя ги 
от стари блузи с къс ръкав, кои-
то вече не ползвам. А и цветята 
ми искат внимание! Какво ще 
кажете да пробвате нещо? Ако 
имате две деца може да напра-
вите театър или куклен театър 
направен с играчки и материа-
ли в дома! Вие, родителите ще 
сте режисьорът, гримьорът, 
постановчикът, реквизиторът 
и всичко друго……имате рабо-
та поне за една седмица! Децата 
със сигурност много ще се за-
бавляват. Особено момичетата, 
когато дойде момента за гри-
мирането...

Христина Радева – 
Стоицева, 

директор и психолог в 
Център за обществена 

подкрепа, Шабла

Eто и две велик-
денски картинки 
за оцветяване за 

най-малките.
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ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!
ОБЩИНА ШАБЛА

Ви уведомява, че от 02.05.2019 година  
е с нова обслужваща банка:

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД клон ДОБРИЧ,  
офис Шабла

- за плащане на местни данъци и такси:
IBAN: BG 59 IABG 7495 8400 207 501

BIC: IABGBGSF
- набирателна сметка за депозити и гаранции:

IBAN: BG 30 IABG 7495 3300 207 401
BIC: IABGBGSF 

- бюджетна сметка на Община Шабла:
IBAN: BG 39 IABG 7495 3100 207 401

BIC: IABGBGSF

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
дограма PVC И AL, ковано желязо

огради, порти, портали, интериорни и 
входни (блиндирани) врати

Шабла, ул.“Кубрат“ №1
Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!
Община Шабла уведомява всички граждани,
КОИТО СЕ ЗАВРЪЩАТ ОТ ЧУЖБИНА,

без значение от страната, в която са 
пребивавали, да съобщят на личните си лекари 

за завръщането си.
Тези, които нямат личен лекар да съобщят в Регионалната 

здравна инспекция (РЗИ) гр.Добрич.

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с регистрираните случаи на  Коронавирус 

2019-nCov на територията на страната и на препоръките на 
Националния оперативен щаб, община Шабла уведомява по-
требителите на административни услуги за възможността за 
заявяване на услуги и за получаване на издадени документи, 
чрез лицензиран пощенски оператор.

* * *
За издаването на скици за земеделски земи и имоти в урба-

низирани територии, може да се използва онлайн портала на 
Агенцията по геодезия, кадастър и картография.

Повече информация можете да получите на телефон: 
05743/45-88 или в ст.106 в сградата на общинска 

администрация Шабла.

Маргарита Тодорова: „ БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ - КОЛЕГИ, 
УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ЗА РАБОТАТА ИМ В НОВИТЕ УСЛОВИЯ!“

„Изгрев“ – Г-жо Тодорова, поради ус-
ложнена епидемична обстановка, свър-
зана с разпространението на COVID-19 
и обявеното извънредно положение в 
България по Решение на Народното съ-
брание от 13 март 2020 година, със За-
повед № РД – 01 - 124/ 13.03.2020 година 
на Министъра на здравеопазването са 
въведени противоепидемични мерки. 
Преустановени са учебните занятия, по-
сещенията на деца в детски ясли, в детски 
градини. В училищата се премина към 
дистанционно обучение. 

Във Вашето училище могат ли всички 
ученици да се включат в тази форма? Ако 
има такива, които не могат, как работите 
с тях?

Маргарита Тодорова – В изпълнение на 
посочената заповед на министъра на здра-
веопазването в ОУ „Св. Кл. Охридски“, с. 
Дуранкулак от 16 март създадохме органи-
зация и работим с всички ученици. По-го-
лямата част имат дигитални устройства и с 
тях се осъществява електронно обучение. 
Останалите работят на хартиен носител. 
Учителите разработват уроците, зададени-
те домашни работи, тестове и др. материа-
ли. Изпращат ми ги до 9.30 часа два пъти 
в седмицата (във вторник и четвъртък) по 
електронната поща и аз ги разпечатвам. 
Образователният медиатор ги разпределя 
по ученици и населени места. Пак в тези 
дни на учениците от Шабла ги разнасят две 
учителки, а в останалите села - образова-
телният медиатор. Понякога се налага да 
носим тестове и разработки на уроци и на 
ученици, участващи в електронното обуче-
ние, но пожелали да им бъдат предоставе-
ни материалите на хартия. Малкият брой 
ученици позволява да правим това. При 
необходимост разпечатваме на цветен 
принтер, особено за учениците със специ-
ални образователни потребности /СОП/. 
Както казах в началото, нямаме ученик, 
който не е обхват в обучението. По-голя-
мата част от родителите ни помагат много, 
за което им благодаря. Най-голям е про-
блемът при ученици от първи до трети 
клас от семейства, в които родителите са 
полуграмотни и не могат да оказват помощ 
на децата си. На тези ученици, а и на други, 
срещащи затруднения при изпълнение на 
домашните задачи, учителите обясняват и 
по телефон. Пак повтарям – малкият брой 
ученици позволява и работа по телефон с 
всеки. Тука е мястото да благодаря на ръ-
ководството на община Шабла и най-вече 
на заместник-кмета Петър Атанасов за 
предоставени  компютри втора употреба 
на нуждаещи се ученици. Това улеснява и 
обучението по компютърно моделиране и 
информационни технологии. 

„Изгрев“ – Г-жо Тодорова, какво се 
случва с учителите, които не могат да 
преподават дистанционно (по музика, 
изобразително изкуство, физическо въз-
питание и спорт)?

Маргарита Тодорова – В нашето учи-
лище се провежда обучение и по тези 
предмети. Когато на 13 март стана ясно, че 
преминаваме на дистанционно обучение, 
решихме тези предмети да не ги включ-
ваме. В следващите почивни дни правих 
график на часовете по класове, размишля-
вах и в понеделник предложих на колеги-
те да провеждаме обучение и по тях – по 
1 час седмично. Коя е причината да взема 
това решение – за да завършат учениците 
даден клас, те трябва да се обучавали по 
всички предмети, включени в неговия уче-
бен план. Вярно е, че при дистанционното 
обучение не можем да спазим фиксирания 
брой учебни часове. Още тогава на мене ми 
беше ясно, че дистанционното обучение 
няма да е до края на март, а ще продължи 
много дълго. В нашето училище учителите 
допълват норматив с тези предмети и по 
тази причина няма проблем с отработване-
то на определения брой часове, формира-
щи работното им време. Някой ще попита 
какво се прави в тези часове. По физическо 

възпитание и спорт учениците се запозна-
ват с правилата на спортните игри, гледат 
клипове по видовете спорт и народни хора, 
включени в учебната програма. По изобра-
зително изкуство по указания на учителя, 
децата рисуват на блокови листи, работят с 
шаблони (които разпечатвам на всеки), за-
познават се с теоретичен материал. По му-
зика слушат песни, запознават се с различ-
ни музикални инструменти, танци и друг 
теоретичен материал. По всички предмети 
гледат и разработени видео уроци. По го-
лемите ученици правят и презентации по 
зададена тема. Започнахме обучение и по 
безопасност на движението по пътищата. 
Малко по малко се доближаваме до реал-
ната обстановка. 

„Изгрев“ -  Вие сте дългогодишен ди-
ректор на ОУ„Св. Климент Охридски“ с. 
Дуранкулак. Как определяте последици-
те от създалата се ситуация за система-
та на образованието? А какви ще са те 
конкретно по отношение работата във  
Вашето училище? 

Маргарита Тодорова – Последици ще 
има. Колкото и да е ефективно дистан-
ционното обучение, то не може да замени 
общуването на учениците с учителя в 
обикновената класна стая. Особено за уче-
ниците в начален етап. На първокласника 
учителят му държи ръката, когато пише. 
Колкото и да са отговорни родителите, те 
не знаят, пък и не са длъжни да знаят, как 
се обучава ученик по определен учебен 
предмет. Когато отмине тази епидемия, ще 
се наложи да доучваме, да наваксваме про-
пуснат учебен материал, който при отдел-
ните ученици ще бъде различен. Ще се уве-
личи броя на консултациите, с определени 
ученици ще се провежда допълнително 
обучение по учебни предмети, част от тях 
ще бъдат включени и в обучителни групи 
по проект. Дистанционното обучение води 
до голяма умора, както при учителите, така 
и при амбициозните ученици. Нормите за 
работа с компютър не могат да се спазват. 
За това искам да благодаря на всички ко-
леги, които отговорно разработват и пре-
подават уроци, както и на тези ученици, 
които изпълняват стриктно поставените 
им задачи.

Нашето училище е като останалите учи-
лища в България. Последиците и пробле-
мите ще бъдат почти еднакви.

В момента е трудно, но в създалата се 
обстановка тази организация е необходи-
ма. Важното е да бъдем дисциплинирани и 
да спазваме указанията на експертите, за да 
сме здрави. 

„Изгрев“ – Благодарим Ви.
Маргарита Тодорова – И аз Ви благода-

ря за вниманието.

Маргарита Тодорова, на тържество 
послучай един от най-обичаните празни-
ци в дуранкулашкото училище - 24 май.

От читателската ни поща

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛИЗМА!

На 30 март, при регулярното 
посещение в семейната ни фер-
ма, констатирах кражба на мно-
го важна част от оборудването 
на сондажа ни. Още същата 
сутрин уведомих полицейския 
участък в Шабла за посегател-
ството срещу собствеността 
ни. След кратък разговор със 
служителите на РУ „Полиция“, 
те веднага се задействаха. Дой-
доха на обекта и започнаха опе-
ративната си работа.

Няма да крия изненадата си, 
когато още същия следобед ми 
се обадиха по телефона, за да 

ми съобщят, че кражбата е раз-
крита и мога да дойда в Район-
ното управление да си получа 
откраднатото.

Сърдечно благодаря за вни-
мателното отношение и бър-
зите и резултатни действия на 
младите шабленски полицаи!

Да сте живи и здрави и все 
така компетентно действащи, 
уважаеми специалисти от РУ 
„Полиция“ Шабла!

Благодаря Ви от името на 
цялото си семейство!

С уважение,  
Зорка Махалнишка

СЪОБЩЕНИЕ
Центърът за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ)

и
Центърът за обществена подкрепа (ЦОП) в  Шабла,

ОБЯВЯВАТ ТЕЛЕФОН ЗА РАЗГОВОРИ ЗА 
ГРАЖДАНИ, ЖЕЛАЕЩИ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА.
Екип от психолози предлага напълно безплатна  

помощ в рамките на 30 минутен разговор на  
всеки, който се почувства стресиран  

от ситуацията с COVID-19. 
Целта е оказване на психосоциална подкрепа.  

Специалистите са готови да разговарят с хората,  
които се нуждаят от помощ всеки вторник и  

четвъртък от 9:30 до 11:30 часа

УВАЖАЕМА РЕДАКЦИЯ,
На 64 години съм, а пре-

ди почти две, претърпях ин-
султ, вследствие на което 
придвижването ми е крайно 
затруднено. Отдавна се каня 
от страниците на нашия об-
щински вестник да изразя 
своята огромна благодарност 
към колектива на Домашния 
социален патронаж Шабла. 
Сега се реших, тъй като в тази 
криза и извънредно положе-
ние, за мен (а сигурен съм, че 
и за много други потребители 

на услугата), те са хората „на 
първата фронтова линия“ и 
основната и единствената ни 
опора! Не само по отношение 
на безспорните качество и раз-
нообразие на храната, която 
ни предлагат и доставят, а и в 
чисто човешки план!

От все сърце  желая на хора-
та от нашия Патронаж, много 
здраве, късмет и весели велик-
денски празници!

О. р. майор, Дечко Милев 
Парушев

РАЗДАДОХА ПАКЕТИ  
С ХРАНА НА НАД  
41 000 НУЖДАЕЩИ СЕ
43-ма души в община Шабла получиха помощите

Над 41 
000 нуж-
даещи се 
в страната  
п о л у ч и х а 
пакети с 16 
хранителни 
продукта от 
първа необ-
х од и м о с т, 
с ъ о б щ и х а 
от социал-
ното минис-
терство.. От 
помощта  се 
възползваха 
предимно възрастни над 65 г., 
хора с увреждания, под каран-
тина или такива с ниски доходи. 
Индивидуалните пакети са със 
средно тегло 30 кг и съдържат 
продукти като брашно, олио, 
ориз, консерви и др. Те са осигу-
рени по Оперативната програма 
за храни, финансирана от Фон-
да за европейско подпомагане 

на най-нуж-
даещите се 
лица. 

К а м п а -
нията се 
реа лизира 
в партньор-
ство между 
Агенцията 
за соци-
ално под-
п о м а г а н е 
и Българ-
ския чер-
вен кръст. 
В община 

Шабла, на 43-ма нуждаещи се 
бяха раздадени от пакетите с 
хранителни продукти. Потре-
бителите, които получиха хра-
нителните пакети бяха от две 
групи – тези на социалната ус-
луга „Патронажна грижа“ (19 
души) и пенсионери над 65 г. 
(23 души).

Изгрев


