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„Дайте на мечтите си всичко, което имате и ще бъдете озадачени от енергията, която ще произлезе от вас.“ 
 Уилям Джеймс

МИСЪЛ НА БРОЯ УВАЖАЕМИ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ 
И ВОИНИ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА, 
СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

Отправям Ви най-сър-
дечните си  поздрави 
по  случай Деня на хра-
бростта и Празника на 
Българската армия. 

На Гергьовден, когато 
почитаме  Свети Георги 
Победоносец, свеждаме 
глави пред подвига на 
българските воини, дока-
зали с кръвта си своята 
преданост към род и ро-
дина.

На всички заети в 
сферата на земеделието 
и скотовъдството поже-
лавам гергьовски дъжд и 
богата реколта.

На този голям български празник поздравявам имениците 
и им желая здраве, щастие и благоденствие.

Честит празник!
Да празнуваме в къщи. 

МАРИЯН ЖЕЧЕВ
Кмет на Община Шабла

СКЪПИ  ЖИТЕЛИ  И  ГОСТИ 
НА ОБЩИНА ШАБЛА,

Месец май е изпълнен 
с прекрасни празници, но 
един от най-обичаните е 6 
май, Гергьовден – Ден на 
Българската армия и на 
животновъдите!

Пожелавам на всич-
ки празнуващи здраве 
и да бъдат много щаст-
ливи!

Тези, които носят име-
то Свети Георги Побе-
доносец да се гордеят с 
него, за радост на своите 
близки и приятели! Нека 
Свети Георги да донесе 
във всеки дом вяра и бла-

годенствие!
Празника ще отпразнуваме по домовете си, но надявам се, 

че това ще бъде с добра мисъл и към всички хора, които са 
обединени в битката срещу една коварна болест и с надежда за 
щастлив живот!

С уважение,
Д-Р ЙОРДАНКА СТОЕВА,  

председател на Общински съвет Шабла

ОТ 1 МАЙ СЕ ОТМЕНИ 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО 
НОСЕНЕ НА МАСКИ 
или други предпазни средства на открити обществени места

След среща между минис-
тър-председателя и членове на 
правителството с Национал-
ния оперативен щаб, в рамки-
те на която бяха дискутирани 
противоепидемичните мерки 
във връзка с разпространение-
то на COVID-19, на 1 05.2020 
г., здравният министър Кирил 
Ананиев издаде Заповед № 
РД-01-247/01.05.2020 г., с която 
отменя задължителното носе-
не на маски и други предпазни 
средства на открити обществе-

ни места.
В заповедта се посочва: 

„Всички лица, които се нами-
рат на открити обществени 
места ( в т.ч. паркове, улици, 
автобусни спирки) са длъжни 
да спазват изискването за соци-
ална дистанция и всички про-
тивоепидемични мерки, като 
при необходимост от контакт с 
други лица да носят предпазна 
маска или друго средство, по-
криващо носа и устата“.

Изгрев

ФИНАНСИРАНЕ ЧРЕЗ МИРГ 
ЗА РИБАРСКАТА ОБЩНОСТ

Между 10 000 и 100 000 
лева безвъзмездната финан-
сова помощ ще получи ри-
барската общност в Северо-
източна България в подкрепа 
за развитие на риболовния 
туризъм. Финансирането ще 
бъде чрез Местната иници-
ативна рибарска група „Ша-
бла-Каварна-Балчик“, а бю-
джетът по мярката е 800 000 
лева, съобщиха от Област-
ния информационен цен-
тър в Добрич. Процедурата 
BG14MFOP001-4.022 МИРГ-
ШКБ-1.2.2 „Диверсификация 
и нови форми на доход, и съз-
даване на работни места” ще 
се подкрепят инвестиции, до-
принасящи за разнообразя-
ване на доходите на рибарите 
чрез развиване на допълващи 
дейности, вкл. инвестиции 
на борда на корабите, рибо-
ловен туризъм, ресторанти, 
свързани с риболова, еколо-
гични услуги и образовател-
ни дейности в областта на 

риболова. Съфинансирането 
е до 50% от общите допусти-
ми разходи по проекта.

Финансова подкрепа могат 
да получат еднолични тър-
говци или юридически лица 
със седалище на територията 
на общините Шабла, Каварна 
и Балчик, регистрирани по 
Търговския закон или Зако-
на за кооперациите. Също 
така те трябва да имат и ре-
гистрация съгласно Закона 
за рибарство и аквакултури 
и да осъществяват основна 
стопанска дейност в сектори-
те рибарство и/или аквакул-
тури.

По мярката ще се финан-
сират разходи за изграждане 
или подобрения на недвижи-
мо имущество, закупуване, 
включително чрез лизинг на 
нови машини, оборудване и 
съоръжения, плавателни съ-
дове за туристически услуги, 
придобиване и създаване на 
компютърен софтуер, при-

добиване на патенти, лицен-
зи, авторски права и марки, 
модернизиране на местата 
за настаняване и разходи за 
професионално обучение. 
Краен срок за подаване на 
проектни предложения е 17 
часа на 19.06.2020 г.

Рибари и собственици на 
риболовни кораби могат да 
получат от 10 хил. лв. до 30 
хил. лв. безвъзмездни финан-
сова помощ   по процедура 
BG14MFOP001-4.024 – МИРГ-
ШКБ-1.2.1 „Подобряване на 
здравето, безопасността и ус-
ловията на труд на рибарите” 
за осигуряване на безопасни 
условия на труд на рибарите 
и заетите в сектор „Рибар-
ство“, както и за подобряване 
на работната среда и органи-
зацията на труд на борда на 
риболовните кораби/лодки. 
Допустими за финансиране 
са разходи за закупуване на 
нови машини, оборудване и 
съоръжения, специализира-

на техника за подобряване на 
производството, инвестиции 
във възобновяеми енергий-
ни източници, закупуване на 
лични предпазни средства и 
специално работно облекло 
и други.

Общ   размер на безвъз-
мездната финансова помощ 
по процедурата е 100 хил. 
лв., а процента на съфинан-
сиране е до 50%. Крайният 
срок за подаване на проектни 
предложения е до 17 часа на 
19.06.2020 г.

Подаването на проектни 
предложения по и по двете 
процедури се извършва по 
електронен път чрез попъл-
ване на уеб базиран форму-
ляр за кандидатстване, с из-
ползването на квалифициран 
електронен подпис (КЕП), 
чрез модула „Е-кандидат-
стване“ в ИСУН на след-
ния интернет адрес: https://
eumis2020.government.bg.

Изгрев

ЩЕ СЕ ИЗГРАДИ НОВА 
ВОДОСНАБДИТЕЛНА 
МРЕЖА В  ДУРАНКУЛАК

На заседание на Управител-
ният съвет на Предприятието 
за управление на дейностите по 
опазване на околната среда се 
прие решение да бъде отпусна-
та безвъзмездна финансова по-
мощ, чрез трансфер по ЗДБРБ 
2020 г. в размер до 1 886 396,95 
лв. с ДДС за изпълнение на 
проект на община Шабла с на-
именование „Реконструкция и 
рехабилитация на водоснабди-
телни системи и съоръжения в 
с. Дуранкулак, общ. Шабла“.

Основната цел на проекта 
е „изграждане на качествена, 
съответстваща на всички стан-
дарти в областта и незастраша-
ваща здравето на населението 
водоснабдителна мрежа в с.Ду-
ранкулак“. По този начин ще се 

постигне устойчиво развитие 
на с. Дуранкулак и като цяло 
на Общината и ще се уеднаквят 
стандартите по отношение на 
водопроводната инфраструк-
тура между община Шабла и 
другите големи агломерацион-
ни ареали.  Освен това значи-
мостта на настоящия проект е 
свързана най-вече със задово-
ляване нуждите на потребите-
лите от с. Дуранкулак от вода 
с питейни качества и е с прио-
ритет на питейно-битовото во-
доснабдяване на населението. 
Към настоящия момент пред-
стои подготовка на тръжната 
документация за избор на из-
пълнител на строително-мон-
тажните работи и съответно 
обявяването й.

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ В ОБЩИНАТА
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ В  
ШАБЛА  ПО ПУДООС

За поредна годи-
на, Министерството 
на околната среда 
и водите (МОСВ) и 
Предприятието за 
управление на дей-
ностите по опазване 
на околната среда 
(ПУДООС) обявиха 
конкурс в рамки-
те на Национална 
кампания „За чиста 
околна среда – 2020 
г.“ на тема „Обичам природата 
– и аз участвам“. На проведе-
ни заседания на комисията по 
оценка на проектните пред-
ложения са постъпили 901 
проекта на общини и кмет-
ства, от които 232 са одобре-
ни за финансиране. Сред тях 
е и проект на община Шабла 
– „Благоустрояване на парко-
ва зона пред ул. „Добруджа“ 

на гр. Шабла“ на стойност 9 
976,60 лв. с ДДС. Предвижда 
се благоустрояване и създа-
ване на паркови пространства 
пред два от жилищните бло-
кове чрез изграждане на кът 
с декоративна растителност и 
широколистни храсти, както 
и монтаж на паркови освети-
телни тела, кошчета за отпа-
дъци и пейки.
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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

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

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.

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

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 
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

У С на З К П У „ОБЕДИНЕНИЕ” 
с. Горичане, община Шабла, област Добрич

На основание чл.16, ал.3, т.1 от Закона за кооперациите,  чл.27, ал.1 от 
Закона за кооперациите и чл.27, ал.1, т.1 от Устава на кооперацията, 
свиква Годишно отчетно събрание на 23.05.2020 г. (събота) от 10.00 

часа в двора на кооперацията в с. Горичане, общ. Шабла. 
Събранието ще протече при следния 
ДНЕВЕН   РЕД:
1. Приемане и освобождаване на член - кооператори.
  2. Отчет на У С за  дейността на кооперацията през 2019 год.
  3. Годишен  финансов отчет за 2019 год.
  4. Отчет на К С за 2019 год.
  5. Разни (решение начина на съществуване на кооперацията)
  6. Избор на ръководни органи на кооперацията: 
      * Избор на председател;
      *  Избор на У С;
      * Избор на К С.
 Съгласно чл.17, ал.2 от Закона за кооперациите, при липса на 
кворум, събранието ще се проведе 1 час по-късно (в 11.00 часа), 
независимо от броя на присъстващите.
С оглед усложнената епидемична обстановка, събранието ще 
протече при строго спазване на противоепидемичните мерки, 
обявени в страната.
Молим, член-кооператорите присъстващи на Общото събрание 
да носят лични предпазни средства (маски и ръкавици) и да 
спазват дистанция помежду си.                             

От Управителния  съвет на кооперацията

ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

ОБЩИНА ШАБЛА РАЗШИРЯВА ОБХВАТА НА СИСТЕМАТА 
ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

През изминалата седмица, 
на 152 домакинства в гр. Шабла 
бяха предоставени индивиду-
ални съдове за разделно съби-
ране на растителни отпадъци 
от личните дворове. Това е вто-
рата стъпка, която община Ша-
бла прави след закупуването и 
поставянето на общо 27 броя 
кафяви контейнери с обем 1100 
л. на обществено достъпни 
места в града, в изпълнение на 
разпоредбите за поетапно въ-
веждане на разделно събиране 
и оползотворяване на биоотпа-
дъците. 

Предоставянето на индиви-
дуалните съдове за разделно 
сметосъбиране е продиктувано 
от необходимостта за въвежда-
не на персонална отговорност 
относно разделянето на биоот-
падъците от общия поток.

Съдовете представляват ка-
фяви пластмасови кофи с обем 
120 л. и отвори за проветрение. 
Върху всеки от тях е поставен 
стикер с информация за пред-
назначението му и глобите при 
нарушаване на нормативните 
разпоредби за разделяне на 
отпадъците. Съдовете са пред-
назначени само и единствено 
за растителни отпадъци. Забра-
нява се изхвърлянето на други 
видове отпадъци в тях, както 
и разпиляването на отпадъци 
около тях. При установяване 
на нарушения, на физическите 
лица се налага глоба в размер 

от 300 до 1000 лв., а на еднолич-
ните търговци и юридическите 
лица – имуществена санкция в 
размер от 1400 до 4000 лв. 

При предоставянето на ин-
дивидуален съд за растителни 
отпадъци представител на до-
макинството подписва прие-
мо-предавателен протокол, в 
който са описани задължения-
та и отговорностите на лицата 
относно правилната му експло-
атация.

Обслужването на кафявите 
кофи и контейнери и извозва-
нето на растителните отпадъци 
е с честота веднъж седмично 
и се изпълнява от Общинско 
предприятие БКСТРО.

За компостирането на раз-
делно събраните растителни 
отпадъци община Шабла за-
плаща разходи по събирането 
и извозването им до Претова-

рна станция – Балчик, както и 
такса за преработването им в 
размер на 32,38 лв. за тон. Кога-
то на Претоварната станция се 
извози смесен битов отпадък, 
към посочените по-горе раз-

ходи се прибавят още 36 лв./т. 
с ДДС – такса за депониране, 69 
лв./т. – отчисления и 2,75 лв./т. 
– обезпечения. В тази връзка 
целите на системата за раздел-
но събиране на отпадъците са 
основно две: намаляване на 
разходите за преработка на тон 
отпадък и намаляване на коли-
чеството отпадъци, подлежащи 
на депониране, респективно – 
удължаване на експлоатацион-
ния период на депото.

Снабдяването на граждани-
те от община Шабла със съдо-
ве за растителни отпадъци ще 
продължи поетапно и в следва-
щите години, по райони, в за-
висимост от наличния за целта 
финансов ресурс.

Галя Камберова
Гл. експерт „Екология“

ЗАПОЧВА ВАКСИНАЦИЯ НА ЛИСИЦИТЕ СРЕЩУ БЯС
Българска агенция по без-

опасност на храните (БАБХ) 
започва орална ваксинация 
на  лисиците  срещу бяс. Това е 
първата ваксинационна кампа-
ния на  лисиците  срещу бяс за 
2020 г. Тя е част от Програмата за 
профилактика, надзор, контрол 
и ликвидиране на заболяването 
бяс, която е разработена и се из-

пълнява от БАБХ от 2009 г..
  Ваксинацията ще се прове-

де в 50  км ваксинална зона по 
северната, западната и южната 

сухопътна граница на страната 
и в 20 км зона по поречието на 
река Дунав, като се обхващат 23 
области на страната, сред които 
и Добрич. Специално оборудва-
ни самолети ще разпръснат над 
1 млн. примамки от въздух, а в 
нелетателните зони в някои от 
областите те ще бъдат заложени 
ръчно. 

Кампанията  започна на 
29 април от летище Балчик, об-
ласт Добрич и от летище Ерден, 
област Монтана. Тя ще продъл-

жи 15 дни в зависимост от ат-
мосферните условия. 

Ваксини  няма да бъдат раз-
пръсквани над населените места 
и водоемите. 

Ваксиналните примамки са с 
формата на кубче и специфична 
миризма, която привлича хищ-
ниците. На един квадратен ки-
лометър се изхвърлят по 25 при-
мамки, които самолетите пускат 
от височина 150 метра. Ветери-
нарните лекари препоръчват да 
не бъдат пипани с незащитени 
ръце, защото при нарушена ця-
лост на обвивката, ваксината 
може да бъде опасна за човеш-
кото здраве. При контакт с при-
мамките е добре да се извърши 
консултация с лекар. Ваксините 
не представляват опасност за 
здравето на останалите диви 
животни. Препоръчително е до-
машните животни да се държат 

затворени или на повод, за да не 
приемат примамките.

    Контролът на извършената 
ваксинация включва: контрол на 
приемането на ваксинални при-
мамки от лисиците чрез откри-
ването на биомаркер тетраци-
клин, серологичен надзор, чрез 
откриване на антитела срещу 
вируса на беса в кръвни проби 
от ваксинирани животни.

 Напомняме, че болестта бяс 
е опасно вирусно заболяване, 
което засяга всички бозайници 
и човека, с фатален край. Дивите 
хищници са основен резервоар 
на болестта бяс у нас, като това 
са главно лисиците  и в по-мал-
ка степен чакалите. Стратегия-
та на България за превенция и 
изкореняване на заболяването 
включва орална ваксинация на 
лисици и ежегодна ваксинация 
на кучета.                 МЗХ
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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ, 
На това място, в бр. 15 на 

„Изгрев“ бяхме поместили че-
тири снимки. Поради техни-
ческа грешка, текстът над тях 
бе сгрешен. Снимките бяха от  
инициативата на Общински 
детски комплекс Шабла -  „Мо-
ето най-красиво великденско 

яйце“. В нея взеха участие  деца 
и ученици до 18 години. След 
отмяната на извънредното по-
ложение, всички снимки ще 
бъдат подредени в изложба в 
ОДК. Редакцията на „Изгрев“ 
се извинява за допуснатата 
грешка.

ПОЕТИЧЕН КЪТ

СВЕТИ ГЕОРГИ
Вий се, сиво стадо
в туй поле широко;
вий се, не поблявай
мощно и високо.

Пролетта се пукна
и снегът избяга;
иде Свети Георги
със усмивка блага.

Иде той окичен
и с цветя и шума
слънце животворно
спътник му е в друма.

Де какво погледне
с век се подмладява
де какво облъхне
в миг се съживява.

Цъфна пак полето,
бликна и тревата,
на потока светъл
чиста е водата.

Вий се сиво стадо
и не блей високо -
веч с трева е пълно
туй поле широко.

Стоян Дринов, 
списание „Пчелица“ (брой 8, 1915 г.). 

„УЧИЛИЩЕН ПЛОД И 
УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ 
ЗА ДЕЦАТА В ШАБЛА

На 4 май, в СУ „Асен Зла-
таров“ и в ДГ „Дора Габе“ по 
схемата „училищен плод и 
училищно мляко“ бяха разда-
дени хранителни пакети от по 
2,400 кг. краставици и 0,510 кг. 
кашкавал. В СУ „Асен Злата-
ров“ получатели бяха 95 деца 
от начален етап на обучение, 
а в „Дора Габе“ – 105 малки 
възпитаници на детското за-
ведение. Хранителните про-
дукти осигури „Арслан 2011“ 
ЕООД, Добрич, с която учеб-
ните заведения има подписан 

договор. В СУ „Асен Злата-
ров“, продуктите бяха разда-
дени на родителите от класен 
ръководител и възпитател и в 
присъствието на медицинско 
лице. Това стана по предвари-
телно изготвен график и при 
спазване на всички противо-
епидемични мерки за сигур-
ност. От ДГ „Дора Габе“ раз-
дадоха хранителните пакети 
по домовете, включително и 
във филиалите си в Крапец и 
Дуранкулак.

Изгрев

СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ, 
Библиотеката при НЧ „Зора 

1894“ Шабла е отворена за вас, 
от понеделник до петък, в часо-
вете 9.00-12.00 и 13.30-18.00.

Децата читатели могат да 
върнат заетите книги или да 
вземат нови, чрез своите роди-
тели.

Единствено условие за полз-
ване на отделите в библиотека-
та е, да влизате по 1 (един) и да 
спазвате дистанция от 1,5 метра 
разстояние от библиотекаря. 

Маските са задължителни!
Димитрина Стефанова,

библиотекар-експерт

Получаването на хранителните продукти от родителите в СУ 
„Асен Златаров“.

ЗДРАВЕЙТЕ СКЪПИ МАЛКИ ЧИТАТЕЛИ!
„Всяко дете открива 

света за себе си. Открива 
слънцето, изгрева, звезди-
те, гората, цветето, любо-
вта към мама, към семей-
ството...” 

Това послание ни е ос-
тавила незабравимата пи-
сателка Леда Милева. Тази 
година се навършват 100 
години от рождението й.

Леда Милева е родена 
на 5 февруари 1920 г. в Со-
фия. През 1938 г. завършва  
средното си образование в Американския 
колеж в Симеоново, край София. В пе-
риода 1938-1941 г. следва в Юридическия 
факултет на Софийския университет, в съ-
щото време (1940 г.) завършва Институт за 
детски учителки. 

В различни периоди Леда Милева е ра-
ботила като редактор, заемала е различни 
обществени длъжности. От 1966 до 1970 г. 
е директор на Българската национална те-
левизия. В периода 1972-1978 е постоянен 
представител на България в ЮНЕСКО, с 
ранг посланик. В продължение на 10 годи-
ни председателства  Съюза на преводачите 
в България. Включена е в почетния спи-
сък „Ханс Кристиян Андерсен“ на Меж-
дународния съвет на детската книга. През 
2008 г. е удостоена с националната награда 
„Константин Константинов“ за цялостен 
принос в детското книгоиздаване. (Мисля 
че тук изпаднах в много подробности)

За формирането й, като личност и тво-
рец изключително влияние е оказал баща 
й – Гео Милев. За него тя споделя: „Винаги 
съм носила името на баща си с гордост и 
отговорност. Никога не можах да се осво-
бодя от чувството, че съм дъщеря на Гео 
Милев и трябва да бъда достойна за него.” 
Първото си стихотворение пише едва 6 го-
дишна. 

Творчеството на Леда Милева e разно-
образно. Тя пише стихотворения, поеми, 
пиеси, приказки за деца и юноши. Внима-
нието и е насочено към семейството, при-
ятелството, природата, строителството. 
Издала е много книги, като: „Зайо на раз-
ходка”; „Среща в детската градина”; „Сред 
житата”; „Алена звездица”; „По пътищата 
на дъгата”; „Камионът, комбайнът и козле-

то”; „Цветни приказки” и 
още много други.

Леда Милева е автор на 
една от най-хубавите дет-
ски песнички, а именно 
„Зайченцето бяло”. След 
създаването й няма човек, 
които да не е приспиван, 
като дете с тази песен. 

Загадката ми тази сед-
мица е:

 „Знаете ли кой е ком-
позитора на песента „Зай-
ченцето бяло”? За да ви 

помогна, скрих отговора в игрословица. 
Отговорете на гатанките от 1 до 11 верти-
кално и в сивите квадратчета (хоризонтал-
но) ще получите имената на композитора 
на детската песен. Забавлявайте се!

Що е то?
Аз съм хубав, наперен певец. Сутрин 

рано от стобора будя всички хора.
Хем живее в гората, хем гора му на гла-

вата.
Сиво, живо, свито - със игли забито.
Когато дойде дъжд, пораства изведнъж! 

От тревата наднича, на чадърче прилича.
Малките чернушки, правят си оглушки 

– в нивите се промъкват, зрънце след зрън-
це отмъкват. Вижда ги пазачът, но не ги за-
кача. Лете под земята трупат, зиме вкусно 
житце хрупат.(мн.ч.)

В сини висоти, бърза ножица лети. Лете 
идва тя от юг, зиме тръгва си от тук.

Мустакат е и обича в миши дупки да 
наднича.

Има четири крака и е бърз като стрела. 
Цветът му е зелен и страх го е от мен.

Рибар не е, ала мрежи плете.
 По полето бързо тича, зеле и моркови 

обича.
В много мъничка къщурка, по-малка от 

на костенурка, свило се е мъничко човече. 
То бавно лази, но далече.

 Отговорите ще публикуваме в следва-
щия брой на вестника.  Желая ви слънчева 
и усмихната седмица!

Отговори на гатанките от игрослови-
цата от миналия брой: 1. Щъркел; 2. Дъга; 
3. Пуяк; 4. Бухал; 5. Слънце; 6. Цветя; 7. 
Славей; 8. Пчелите. В сивите квадратчета 
се получава заглавието на приказката „Ра-
пунцел” от Братя Грим.

Дияна Димитрова, 
библиотекар в детски отдел на библио-

теката при 
НЧ „Зора 1894“ Шабла

НОВИ УСПЕХИ ЗА СУ ‘‘АСЕН ЗЛАТАРОВ‘‘
Ние, учениците от XI клас,  

професия „Бизнес услуги”, взе-
хме участие в ежегодния между-
народен панаир на учебно-тре-
нировъчни фирми ТФ ФЕСТ 
2020 със нашата учебно-трени-
ровъчна фирма (УТФ) „Пърпъл 
Уондърс“ ООД. Панаирът се 
провежда ежегодно в рамките на 
Международен панаир Пловдив. 
В рамките на програмата, уче-
ниците разработват свои бизнес 
модели, като развиват бизнес 
идеи в областта на различни 
сектори от стопанския живот на 
националната икономика. 

По традиция събитието 
трябваше да се проведе в дните 
23 и 24 април в Международен 
Пловдивски панаир, но поради 
възникналите обстоятелства и 
обявената извънредна ситуа-
ция се наложи да се осъществи 
изцяло във виртуалното прос-
транство. Официално регис-
трирани за участие бяха 127 
учебни фирми от България, Ру-
мъния, Сърбия, Черна гора, Ис-
пания, Словения и Литва. Уче-
ници разработиха презентации, 
представящи техните бизнес 
модели, множество рекламни 
материали (каталози, брошури, 
оферти) в дигитален формат. 
Подготвиха своята счетоводна 
и юридическа документация. 
Разработиха сайтове. Това на-
правихме и ние като участник 
в Панаира. На специално раз-
работена онлайн платформа 
за пазаруване и индивидуални 
онлайн стаи за преговори и 
търговия служителите на учеб-

ните фирми се договаряхме и 
сключвахме сделки помежду си 
и с потребители - физически 
лица. В електронна платформа 
се проведоха и другите кон-
курси, в които се състезавахме 
– ‘‘Най-добра презентация‘‘, 
‘‘Най-добър каталог‘‘, ‚‘‘Най-до-
бър уеб сайт‘‘, ‘‘Най-добри ре-
кламни материали‘‘ и награда за 
дигитален маркетинг.

Всичко започна с откри-
ването на учебната 2019/2020 
година в класната стая с много 
страхове, притеснения и липса 
на особена мотивация и завър-
ши в дигитална среда, в услови-
ята на извънредно положение с 
много положителни емоции, 
амбиция за бъдещи успехи и 
приятелства. Бяхме поставени 
пред проблеми и препятствия в 
организацията на работа, кои-
то преодоляхме.

С радост ви съобщаваме, че 
трудът ни бе възнаграден и се 
класирахме в един от конкур-
сите на панаира. Спечелихме 
първо място в конкурса за ре-
кламни материали. Емоцията 
е неописуема! Съжаляваме за-

това, че не успяхме да отидем 
в Пловдив и да се срещнем с 
предизвикателствата лице в 
лице. Но въпреки това знания-

та и уменията, които придоби-
хме, са ценни за нас и остават 
за цял живот.

За финал, искам от свое име 
и от името на моите колеги от 
‘‘Пърпъл Уондърс‘‘ ООД да из-
кажа нашите искрени благо-
дарности към  ръководителя 
ни – г-жа Йорданка Атанасова, 
за подкрепата, опората и труда, 
който положи, за да успеем! 

Зорница Трифонова Три-
фонова - XI клас

Литературен клуб ‘
‘Творческо писане‘‘ към ОДК 

Шабла

Наградените ученици от XI клас на СУ „Асен Златаров“ с ръково-
дител – г-жа Йорданка Атанасова.

Игрословицата.
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“С ЙОВКОВАТА БЯЛА ЛЯСТОВИЦА“
Областна администрация Добрич

Регионален исторически музей – Добрич

организират
Областен ученически конкурс „С Йовковата бяла лястовица“

конкурсът е посветен на  
140-годишнината от рождението на Йордан Йовков

Цели:
Да насочи вниманието на учениците към личността и творчеството 
на Йордан Йовков.
Да стимулира творческото мислене на учениците.
Да предизвика интерес у младите хора към интерпретация на Йовко-
вото слово със средствата на изкуството и технологиите.
Участници:
В конкурса могат да участват ученици от 1 до 12 клас от всички учили-
ща на територията на Област Добрич, разпределени в три възрастови 
групи:
Първа възрастова група – ученици от 1 до 4 клас.
Втора възрастова група – ученици от 5 до 8 клас.
Трета възрастова група – ученици от 9 до 12 клас.
Регламент:
Конкурсът включва три модула:
1. Рисунка по Йовков разказ – за ученици от 1 до 4 клас.
Рисунките да са с размер 35/50 см. Техниката на рисунката е по избор.
2. Разказ или есе – за ученици от 5 до 12 клас.
Всеки участник може да представи една непубликувана творба, която 
да не надвишава 3 печатни страници (Times New Roman, 12 pt).
3. Мултимедийна презентация – за ученици от 8 до 12 клас.
Мултимедийните презентации се създават на програма Power Point с 
времетраене от 5 до 10 минути.
Критерии за оценка:
1. Тематична обвързаност.
2. Творчески подход.
3. Дигитални умения за създаване на презентация.
Срок за представяне: 30 юни 2020 г. включително.
Разказите, есетата и презентациите се изпращат на e-mail: 
dobrichmuseum@abv.bg или на адрес: гр. Добрич, ул. „Генерал Гурко” 
№ 4, Дом-паметник „Йордан Йовков”.
Картините се изпращат на посочения адрес или се носят на място в 
Дом-паметник „Йордан Йовков“.
Всяка творба трябва да е придружена с данни за участника: три имена, 
училище, клас, телефон, електронна поща и адрес.
Награждаване:
Връчването на наградите ще стане в гр. Добрич през месец ноември 
2020 г. – по време на Йовковите тържества.

За допълнителна информация и контакти:
dobrichmuseum@abv.bg;

тел. 058/ 602 213, 0884 311 492

MOWEUP – ИНОВАТИВЕН ИНСТРУМЕНТ 
ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНАТА 
ЗАЕТОСТ И ТРУДОВА МОБИЛНОСТ 

Създадената по проект „По-
добряване на мобилността на 
работещи и безработни“ мре-
жа MOWEUP обединява за-
интересовани организации от 
петнадесетте области на тран-
сграничния регион Румъния 
- България: Констанца, Къла-
раш, Гюргево, Телеоман, Олт, 
Долж, Мехединци, Добрич, 
Силистра, Русе, Велико Търно-
во, Плевен, Враца, Монтана и 
Видин.

След подаване на заявление, 
достъпно на платформата на 
проекта, организациите, ста-
нали членове на мрежата имат 
възможността безплатно да по-
пуляризират постигнатите ре-
зултати от свои проекти. Това 
могат да са материали за обуче-
ния, изследвания, проучвания, 
анализи и друга специализира-
на информация, които могат да 
доведат до подобряване на уме-
нията на безработни; хора, тър-
сещи работа, или инициативи, 
насърчаващи заетостта. До мо-
мента участват 67 организации, 
разработили продукти по про-
грами на ЕС, които подпомагат 
трудовата мобилност и заетост 
в трансграничния регион. Пуб-
ликуваната на румънски и/или 
български език информация 
е свободна за достъп от фи-
зически лица, работодатели, 
доставчици на услуги и други 
посетители, след регистрация в 
платформата.

В рамките на проект MOWE 
UP са направени две проуч-
вания на територията на пет-

надесетте области, свързани с 
квалификацията и трудовата 
заетост. В доклада от проуч-
ването “Светът на кариерни-
те възможности и работните 
места в трансграничния регион 
Румъния - България” са раз-
гледани основните сектори на 
икономиката, които могат да 
стимулират работната сила 
към мобилност. Предоставена 
е информация за европейския 
портал за трудова мобилност 
- EURES и онлайн платфор-
мата Europass, предоставяща 
стандартизирани документи и 
позволяваща на европейците 
да представят своите умения и 
квалификация по един и същи 
начин в страните от ЕС. В про-
учването са представени и 
десет основни професии и из-
искванията за заемане на длъж-
ности в тези професии; както 
и обобщение на действащите 
програми, инициативи, страте-
гии и мерки в помощ на нама-
ляване нивото на безработица-
та и насърчаване на трудовата 
заетост и мобилност в региона. 
Във второто изследване “Све-
тът на уменията и подобряване 
на професионалното обучение 
в трансграничния регион Ру-
мъния - България” са изложени 
потенциалните възможности 
за придобиване и подобряване 
на уменията на безработните 
и търсещи работа хора като 
идентифицира наличните фор-
ми и теми на обучения, които 
могат да стимулират трудовата 
мобилност и заетост в региона.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 29 април се проведе ре-

довно заседание на Общински 
съвет Шабла, на което присът-
ваха 7 от 11 общински съвет-
ника. Предварително обявени-
ят дневен ред включваше шест 
докладни записки за разглеж-
дане.

Общинските съветници 
дадоха съгласие за продажба, 
чрез публичен търг с тайно 
наддаване на поземлен имот с 
площ 11 394 кв.м. в село Горун 
с построена в него сграда – би-
вше училище.

На заседанието беше допъл-
нена Програмата за управле-
ние и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2020 
година, в раздел „имоти, които 
ще бъдат отдадени под наем“.

Да се отдаде под наем чрез 
публичнооповестен конкурс 
с тайно наддаване помеще-
ние-стоматологичен кабинет 
с площ 25 кв.м., решиха още 
съветниците. Помещението се 
намира в сградата на бившата 
аптека в село Дуранкулак и ще 
бъде отдадено за стоматологи-
чен кабинет, за срок от 5 годи-
ни. На кмета на общината се 
възложи да обяви конкурса и 
извърши последващите дейст-
вия.

Кметът на община Шабла, 

Мариян Жечев ще бъде пред-
ставителят на общината в об-
щото събрание на акционерите 
на „МБАЛ Добрич“ АД, което 
ще се проведе на 8 май тази го-
дина.

Общинските съветници 
приеха Наредба за изменение 
на Наредба за определяне раз-
мера на местните данъци и так-
си на територията на община 
Шабла.

В „Преходни и заключител-
ни разпоредби“ се създава нова 
преходна разпоредба §10, със 
следното съдържание:

„§10. През 2020 година от-

стъпка 5 на сто се прави на 
лицата, предплатили до 30 юни 
данъка върху недвижимите 
имоти за цялата година или 
данъка върху превозните сред-
ства за цялата година.“

Наредбата влезе в сила на 
24.03.2020 година, датата на 
публикуване в ДВ, бр.28 от 
24.03.2020 година на Закона за 
мерките и действията по време 
на извънредното положение, 
обявено с решение на Народ-
ното събрание от 13 март 2020 
година.

Промени има и в Наредбата 
за определянето и админист-

рирането на местните такси и 
цени на услуги на територията 
на община Шабла. Те се изразя-
ват в следното:

„§9. През 2020 година от-
стъпка 5 на сто се прави на 
лицата, предплатили до 30 юни 
таксата за битови отпадъци  за 
цялата година.“

Съветниците приеха Наред-
ба за изменение и допълнение 
на Наредба за реда на придоби-
ване, управление и разпореж-
дане с общинско имущество на 
община Шабла.

С приетите промени на 
текстове в действащата На-
редба за реда на придобиване, 
управление и разпореждане с 
общинско имущество се пре-
махна задължителното усло-
вие за присъствено участие 
на кандидатите, при провеж-
дането на публично-опове-
стени търгове и конкурси с 
тайно наддаване, с предмет „ 
разпореждане и управление 
на общинско имущество“. 
В същото време остава въз-
можността заинтересованите 
лица, по тяхна инициатива, 
да присъстват на публичните 
заседания на комисиите опре-
делени да провеждат търгове 
и конкурси.

Изгрев

Петранка Валентинова: „НАДЯВАМ СЕ СКОРО ВСИЧКИ 
УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ДА СЕ ЗАВЪРНАТ В УЧИЛИЩЕ.“ 

„Изгрев“ – Г-жо Валенти-
нова, поради усложнена епи-
демична обстановка, свър-
зана с разпространението на 
COVID-19 и обявеното из-
вънредно положение в Бълга-
рия по Решение на Народното 
събрание от 13 март 2020 го-
дина, със Заповед № РД – 01 - 
124/ 13.03.2020 година на Ми-
нистъра на здравеопазването 
са въведени противоепиде-
мични мерки. Преустановени 
са учебните занятия, посеще-
нията на деца в детски ясли, 
в детски градини. В учили-
щата се премина към дистан-
ционно обучение. В СУ „Асен 
Златаров“ могат ли всички 
ученици да се включат в тази 
форма? Ако има такива, които 
не могат, как работите с тях?

Петранка Валентинова 
– В изпълнение на посочена-
та заповед на министъра на 
здравеопазването в СУ „Асен 
Златаров“, със решение на педа-
гогически съвет, се премина в 
дистанционна форма на обуче-
ние. Голяма част от учениците 
ни разполагат с дигитални ус-
тройства и така се осъществява 
електронното обучение. Малка 
част от тях работят на хартиен 
носител. Учителите подготвят 
уроци, задачи, тестове, а обра-
зователният медиатор два пъти 
в седмицата ги предоставя на 
учениците. Тук е момента да 
благодаря на родителите, които 
активно се включват в помощ 
на децата, за да се осъществява 
тази нова форма на обучение. 
Благодаря и на Община Шабла 
и най-вече на заместник кмета 
господин Петър Атанасов за 
компютрите втора употреба, 
които предстои да бъдат пре-
доставени на нуждаещи се уче-
ници.

„Изгрев“ – Г-жо Валенти-
нова, какво се случва с учи-
телите, които не могат да пре-
подават дистанционно (по 

музика, изобразително изку-
ство, физическа култура)?

Петранка Валентинова – В 
СУ „Асен Златаров“ се провеж-
да обучение и по тези учебни 
предмети. През първите две 
седмици беше по трудно да 
се осъществява това, но след 
като стана ясно, че извънред-
ното положение ще продължи 
по-дълго време, се взе решение 
да се водят и тези часове. Раз-
бира се трудно се работи по 
годишните разпределения, но 
часовете е необходимо да ги 
има, защото учениците ни все 
пак трябва да завършат даден 
клас. Всеки преподавател сам 
си е предвидил и организирал 
часовете в които: гледат кли-
пове на различни видове спорт, 
народни хора, запознават се с 
правила на спортни игри, слу-
шат се песни, запознават се с 
различни музикални инстру-
менти, правят се презентации, 
гледат се разнообразни видео 
уроци. 

„Изгрев“ – Г–жо Валенти-
нова, как определяте последи-
ците от създалата се ситуация 
за системата на образование-

то? А какви ще са те конкрет-
но по отношение работата във  
Вашето училище? 

Петранка Валентинова – 
Последици категорично ще 
има. Колкото и да отчитаме, 
че дистанционното обучение 
е ефективно, то не може да за-
мени пряката връзка и общу-
ването на учителя с ученика 
в класна стая. Това се отнася 
най-вече за учениците в нача-
лен етап. Когато всичко това 
отмине, ще се наложи да навак-
сваме пропуснат учебен мате-
риал. Ще се предвиди допълни-
телна работа с децата в групи 
по проект „Подкрепа за успех“. 
Изказвам своите благодарнос-
ти към всички колеги, които 
отговорно преподават уроците 
си, както и на всички ученици, 
които изпълняват стриктно 
поставените им задачи. Трудно 
е да се работи по този начин, 
но при тази обстановка това 
е необходимост. Искренно се 
надявам скоро в училище да се 
завърнат всички учители и уче-
ници, а до тогава най-важно е 
да бъдем здрави.

„Изгрев“ – Предстоят по 

график държавни зрелостни 
изпити, изпити в VII  клас? 
Как ще се случат те в тази раз-
лична обстановка, в която се 
обучаваха учениците?

Петранка Валентинова – 
Графиците при нас се проме-
ниха, вероятно ще има и други 
промени. Очакваме решенията 
на Министерство на образова-
нието и науката, за да се про-
ведат Държавните зрелостни 
изпити  и Националното външ-
но оценяване за тази учебна 
година.

„Изгрев“ – В навечерието 
сме на едни от най-вълнува-
щите моменти за дванадесето-
класниците – абитуриентските 
балове. В този ред на мисли 
какво ще се случи с ритуала? 
Какви са вашите идеи за ор-
ганизацията му в условия на 
ограничения? Може би или 
предстои воденето на разгово-
ри и със самите абитуриенти?

Петранка Валентинова –  
Идеи имаме много както всяка 
година, но ще се въздържа от 
коментари, защото все още ня-
маме никаква яснота относно 
ритуали и абитуриентски бало-
ве на учениците от дванадесети 
клас. Разговори със самите аби-
туриенти не предвиждаме, още 
повече, че сега се забранява 
събирането на много лица на 
едно място. Това за тях е болез-
нена тема. Надявам се скоро да 
бъде отменено извънредното 
положение, за да може нашето 
училище, а и градът да изпра-
тим подобаващо випуск 2020.

„Изгрев“ – Благодаря ви за 
този разговор госпожо Вален-
тинова и дано всичко свър-
ши по-бързо и за всички ни 
животът да продължи както 
преди.

Петранка Валентинова – И 
аз благодаря за проявения ин-
терес.

Разговаря  
Йорданка Радушева


