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„Победи себе си и ще спечелиш хиляди битки.“
Буда

МИСЪЛ НА БРОЯ

С ОТГОВОРНОСТ КЪМ СЕБЕ СИ И ОКОЛНИТЕ – СПАЗВАЙТЕ ПРАВИЛАТА!

ИАРА ОТНОВО ЗАРАДВА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПАТРОНАЖА В ШАБЛА
На 7-и май, Домашният 

социален патронаж (ДСП) в 
Шабла получи дарение от Из-
пълнителната агенция по ри-
барство и аквакултури (ИАРА) 
– калкан (71 бр., 176 кг.) и мор-
ска лисица (4 бр., 9 кг.) Рибата 

е незаконен улов, конфискуван 
от Агенцията от акватория-
та на Шабла - Дуранкулак. На 
следващия ден – 8-и май, по-
требителите на ДСП получиха 
двойна порция рибена чорба и 
пържен калкан с гарнитура.

ИАРА регулярно дарява 
конфискувана риба на шаблен-
ския Патронаж – поне 3 пъти 
годишно, а тя се приготвя с ве-
щина за възрастните и социал-
но слаби хора в община Шабла.

Колективът и потребители-

те на ДСП сърдечно благода-
рят на ИАРА за жеста. Хората 
в Шабла отново се насладиха на 
вкусна и изобилна риба, този 
път в навечерието на празника 
– 9-и май.

Изгрев

ВРЕМЕННО РАЗПИСАНИЕ 
НА АВТОБУСИТЕ 
ОТ И КЪМ ШАБЛА

Започна поетапно възстано-
вяване на автобусните линии в 
община Шабла. Решението на 
превозвачите дойде след започ-
налото облекчаване на мерките 
на извънредното положение в 
България относно ограничава-
не разпространението на Covid 
- 19. В тази връзка, Автогара 
Шабла уведомява гражданите 
на община Шабла, че към мо-
мента се изпълняват следните 
автобусни линии:

Шабла – Варна - 9:00 часа
(межд. спирки – Горун; Х. Ди-
митър; Чунчево; Каварна; Бал-
чик, ежедневно) 

Шабла – Варна - 12:20 часа
(межд. спирки – Горун; Х. Ди-
митър; Чунчево; Каварна; Бал-
чик, без събота и неделя)

Шабла – Варна - 16:15 часа
(межд. спирки – Горун; Х. Ди-
митър; Чунчево; Каварна; Бал-
чик, ежедневно)

Варна – Шабла - 8:50 часа
(межд. спирки - Балчик; Кава-
рна; Чунчево; 

Х. Димитър; Горун, без съ-
бота и неделя)

Варна – Шабла - 12:30 часа
(межд. спирки - Балчик; Кава-

рна; Чунчево; 
Х. Димитър; Горун, ежеднев-

но) 
Варна – Шабла - 18:40 часа

(межд. спирки - Балчик; Кава-
рна; Чунчево; 

Х. Димитър; Горун, ежеднев-
но) 

Автогара Шабла препо-
ръчва, преди да предприеме-
те пътуване, да потърсите 
информация за наличието на 
превози на телефон: 05743/ 
4335 всеки делничен ден от 
07.00 ч. до 10.00 ч. преди обяд 
и  след обяд от 12:10 ч. до 17:10 
ч. след обяд.

НА „ЮНИОН ИВКОНИ“ 
И „ЕТАП ГРУП“:

София – Шабла – тръгване 
в 10:30 ч., пристигане в Шабла, 
19:05 ч.

Шабла – София – тръгване 
в 8:00 ч., пристигане в София, 
16:45 ч.
Работно време на офиса в Ша-
бла в сградата на хостел „Ша-
бла“ (откъдето тръгват и 
пристигат автобусите) - 7:00 
– 13:00 ч.
Телефон за връзка: 0879/356-
055

ЗАПОВЕД
гр. Шабла, 05.05.2020 година

на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка със Заповеди 
№№РД-01-249/03.05.20202 година и РД.01-250/05.05.2020 

година на Министъра на здравеопазването
НАРЕЖДАМ:
1.Считано от 06.05.2020 година изменям и допълвам моя 
Заповед №РД-04-112/14.03.2020 година, както следва: 
Допускат се посещения на търговски площи на открито 
(градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо 
обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при 
спазване на следните противоепидемични мерки:
а/ разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не 
по-малко от 1,5 м. между тях и не повече от четири лица на 
маса или на едно семейство;
б/ обслужващият персонал да е с поставена защитна маска 
или защитен шлем за лице;
в/ да се почистват и дезинфектират повърхностите на масите 
и столовете след всеки посетител, а тоалетните на всеки час;
г/ да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за 
ползване от посетителите на заведението;
д/ препоръчително е носенето на ръкавици от обслужващия 
персонал.

Мариян Жечев,
Кмет на община Шабла

ЗАПОВЕД
гр.Шабла, 05.05.2020 година

На основание чл.44, ал.3 от ЗМСМА във връзка със 
Заповед №РД-09-371/03.05.2020 година на Министъра на 

здравеопазването
НАРЕЖДАМ:
Изменям моя Заповед № РД-04-122/20.03.2020 година, като т.1 
от нея с текст:
„Преустановяват се посещенията в градски парк, градски 
стадион, спортни и детски площадки и съоръжения на открито 
и закрито“ да се замени с текст: „Допуска се, считано от 
04.05.2020 година, упражняването на индивидуали спортни 
занимания на открито при спазване на дистанция от най-
молко 2,5 м. между отделните спортуващи и на всички 
противоепидемични мерки.“

Мариян Жечев,
Кмет на община Шабла

РАЗМИСЛИ ЗА 9 МАЙ
Преди 75 години, на 9 май 

1945 г.,  хитлеристка Германия 
признава капитулацията си пред 
обединените въоръжени сили 
на антихитлеристката коалиция. 
Слага се край на най- изтощи-
телната и кървава война на ста-
рия континент започнала на 1 
септември 1939 година. Най-го-
лямата част от „цената” за по-
бедата над Райха във всяко едно 
отношение плащат народите на 
СССР, а всички останали в една 
или друга степен дават своя при-
нос, включително и България. 
Почернени са милиони семей-
ства, съсипани са икономиките 
на всички държави, разрушени 
са градове и села, изпепелени са 
архитектурни и исторически ше-
дьоври.

 „На 9 май 1950 година, точ-
но 5 години след края на война-
та в Европа, френският външен 
министър и експремиер Робер 
Шуман, прочита в Париж пред 
международните медии една де-
кларация, останала в историята 
като „Декларацията Шуман“, с 
която предлага Франция и Гер-
мания да обединят контрола си 
над производството на въгли-
ща и стомана. Защо точно на 
тези два продукта? Защото те са 
в основата на военната индус-
трия по онова време. Който ги 
контролира, контролира и про-
изводството на оръжие. Наблю-
дението на тези два отрасъла на 
тежката индустрия от една меж-
дународна институция  трябва 
да изиграе ролята на гаранция, 
че Германия няма да се изкуши 
отново да застраши сигурността 
на Европа.

На 18 април 1951 година в 
Париж, договора подписват 6 
държави – Франция, Германия, 
Италия, Холандия (Нидерлан-
дия), Белгия и Люксембург. Тази 

дата  е моментът на формалното 
начало на днешния Европейски 
съюз, в който членува и Бълга-
рия.  Значително по-късно, през 
1985 година, се взема решение за 
Ден на Европа да бъде обявена 
не датата на подписването на до-
говора – 18 април, а онзи 9 май, 
съвпадащ с Деня на победата, в 
който и Шуман прочита декла-
рацията си. Може би полити-
ците на Западна Европа правят 
този избор водени от идеята бъ-
дещите поколения да свързват 9 
май не с най-кръвопролитната 
война в историята, пламнала в 
сърцето на континента, разде-
лила го и оставила след себе си 
над 50 милиона убити, ранени и 
осакатени, а с нещо позитивно – 
идеята за обединение. Но техни-
ят мотив на практика измества 
историческия фокус, оставя зад 
кулисите на историята и обрича 
на бавно забвение страданията и 
саможертвата на други милиони 

европейци, които са платили 
прескъпа цена за потушаването 
на пожара.

В България, Денят на Европа 
е обявен за честване от Минис-
терския съвет през 2005 г. По 
този начин се обединяват в сър-
цата на хората два знаменателни 
момента от историята на конти-
нента - победата над фашизма, 
родена в обединени усилия и 
дълбоко изстрадана, и стремежа 
за просперитет и мир.

Честваме Деня на Европа за-
едно с голямото семейство на 
нейните народи. Но всъщност 
така започваме да забравяме, че 
9 май е преди всичко Денят на 
победата. Защото без него исто-
рията нямаше да бъде същата и 
голямото европейско семейство, 
с което толкова се гордеем днес, 
едва ли би било възможно да съ-
ществува.

Прочетох мненията на раз-
лични хора, че празнуването на 9 

май, като Ден на победата, е без-
смислено връщане назад в мина-
лото. Съвременните поколения, 
пак според тези хора, трябвало 
единствено и само да гледат на-
пред – в бъдещето. Не мисля, 
че има нещо лошо да гледаме 
напред, а не назад. Въпросът е 
от какви позиции сме тръгнали 
към това бъдеще. Една от функ-
циите на историята е да поддър-
жа живи поуките от миналото, 
каквито и да са те. Затова на 
тези, които забравят 9 май 1945 
и признават 9 май единствено и 
само като ден на Европа, искам 
да кажа – всеки има право да има 
свои ценности и своя истина, но 
с какви аргументи биха могли да 
оборят факта, че именно Денят 
на победата е предварителното 
условие, за да я има обединена 
Европа  и благодарение на това 
да живее в мир вече седемдесет 
и пет години.

Илиян Христакиев 

9 май 2020 година…
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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

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 16 май 2020 година 

се навършват
 10 години от смъртта на 

ИВАНКА ДИМИТРОВА  
КРЪСТЕВА

Годините минават неусетно, 
а споменът за теб е  
все така скъп и мил.

Почивай в мир!

От семейството

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

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

ИЗСЕЧЕНИ ДЪРВЕТА КРАЙ ВАКЛИНО, 
СПОРЕД ЕКОЛОЗИ Е УНИЩОЖЕНА 
КОЛОНИЯ НА КОРМОРАНИ

При мониторинг на водолю-
биви птици в района на Дуран-
кулашкото езеро, на Гергьовден 
(6 май), природозащитници са 
установили, че  гнездовата ко-
лония на големите корморани 
е напълно унищожена. Спо-
ред еколозите, над 180 двойки 
птици от вида   Phalacrocorax 
carbo,  известен сред местното 
население като голяма дяволи-
ца или  карабатак, са загубили 
своето потомство след като го-
рата,  в която гнездят на брега 
на Дуранкулашкото езеро, е из-
сечена.  Всички дървета, къде-
то по думите на орнитолозите 
обикновено гнездят кормора-
ните, са изсечени и подготвени 
за извозване. Според местни 
хора сечта е извършена в пър-
вата половина на месец април – 
в разгара на гнездовия сезон 
на този вид. А видът е предмет 
на опазване в Дуранкулашкото 
езеро.

Територията, където оби-
чайно гнезди колонията, се на-
мира се до самия бряг на водо-
ема, в частен, но попадащ под 
„Натура 2000“, имот.

Природозащитните са сези-
рали компетентните институ-
ции. “Надяваме се да се уста-
новят извършителите и те да 

бъдат наказани. Но дори и това 
да стане – дърветата и колония-
та вече ги няма”, казват те.

На 8.05.2020 г., експерти от 
РИОСВ Варна извършиха из-
вънредна проверка на място по 
сигнал за изсичане на дървета 
в района на Защитена местност 
„Дуранкулашко езеро”.   

„На западния бряг на Ду-
ранкулашко езеро, в землище-
то на с. Ваклино, общ. Добрич 
са констатирани множество 
отсечени дървета от видовете 
черен бор, топола, махалебка, 
мъждрян и бъз. След засне-
мане на точните координати 
чрез GPS е констатирано, че 
засегнатата територия попада 
в защитена зона за опазване на 
дивите птици BG0002050 „Ду-
ранкулашко езеро“ и защитена 
зона за опазване на природни-
те местообитания и на дива-
та флора и фауна BG0000154 
„Езеро Дуранкулак“. Не са за-
сегнати защитени територии. 
След извършена справка по 
заснетите координати и про-
верка по документи е устано-
вено, че имотът е собственост 
на физическо лице.“ – бе посо-
чено в констативния протокол 
на РИОСВ.

Изгрев

76 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА  
НА СЪВЕТСКИТЕ ЛЕТЦИ  
КРАЙ ФАРА ШАБЛА
Спомени на Никола Желязков Костадинов и Дончо Кралев Желев

Никола Желязков Костади-
нов и роден в село Горна Ча-
мурла, Тулчанско, Румъния. 
Живял е в село Загорци, Кру-
шарска община и в с. Дъбовик, 
община Генерал Тошево.

Бил е мобилизиран на пос-
та край фара Шабла през 1944 
година. По негови спомени на 
фара по това време е бил и Гру-
ди Иванов Грудев от с. Дуран-
кулак. Корабник Кулицов е бил 
командир на взвода на фара 
Шабла.

Дончо Кралев Желев (ад-
вентиста) е роден в с. Еникьой, 
Тулчанско, Румъния, жител на 
Шабла.: „Това беше през 1944 
година. Девети септември (9 
септември) ме намери там, на 
фара Шабла.

Престрелката между руския 
и немския самолети стана на 17 
май 1944 година привечер. Съ-
ветския самолет падна в море-
то. Немския пада край с. Свети 

Никола, община Каварна.
Мичман Москов беше офи-

цер и началник на заставата в 
Шабла. Кулицов му беше по-
мощник.

Мичман Москов, начални-
кът на заставата в Шабла, жи-
вееше в Димитър Недялов, но 
той по това време беше откаран 
от тогавашните власти, заради 
дейност против държавата.

Останало ми е в ума, че То-
дор Кръстев, бащата на Иван 
Кундурджията, също беще на 

поста на фара.
На заставата тогава служеха 

Христо Бобчев, Христо Палаза, 
Гената (мазач), всички от Ша-
бла.

Доколкото си спомням таля-
на тогава беше около мартен-
ския камък.“

Никола Желязков Костади-
нов продължи разказа си като 
каза, че след престрелката меж-
ду съветския и немски самоле-

ти бил свободен от наряд и се 
разхождал край брега. Открива 
труповете. Бил е сам. Съобща-
ва на старшина Тодоров, начал-
ника на поста до фара, който се 
е помещавал в малка сграда до 
естакадата. Тодоров уведомил 
ръководството на заставата, 
която била в Шабла. Идва ко-
рабник Кулицов (фелдфебел) 
сам. По негово нареждане, 
Никола Желязков с помощта 
на Атанас Марков от Шабла 
(който бил рибар по това вре-
ме), с неговата лодка изваждат 
труповете на съветските летци 
от морето.

Кулицов взема документите 
на съветските летци и ги пре-
дава на по-висшето началство. 
„Документите на капитан Не-
веров били мокри и нечетли-
ви. На старшина Воронин са 
огънати в найлон и бяха сухи 
и четливи. Имаше 10 книжни 
рубли.

Това, което ме развълнува 
и не мога да забравя до днес, е 
че между документите имаше 
снимка на момиченце с баретка 
и корделки.

При изваждането на трупо-
вете дойдоха и войници от пос-
та при фара Шабла.

Парашутът на капитан Не-

веров беше отворен, а на стар-
шина Воронин -   затворен. По 
старшина Воронин нямаше ви-
дими наранявания. Парашути-
те взе Кулицов.

Никола Желязков, с войни-
ците от поста на фара изкопаха 
гроб. Труповете бяха в непо-
носимо състояние, защото два 
дни са били във водата и на 
слънце, но като цяло бяха за-
пазени.

При погребението на трупо-
вете на съветските летци при-
състваха войниците от поста 
при фара Шабла (12 войника). 
Войниците дадоха групов залп 
с пушките си. Спомням си, че 
не поставихме никакъв знак 
над гроба.

Генерал Христов по това 
време е отговарял  за охраната 
на Черноморието. Генерал Хри-
стов е бил уведомен за деня и 
часа на погребението на съвет-
ските летци. Той присъства на 
погребението и държа реч пред 
войниците.

Разговора с Никола Желяз-
ков Колев проведох в с. Дъбо-
вик, община Генерал Тошево 
през 1972 година. Същата годи-
на разговарях и с Дончо Кралев 
Желев от Шабла.

Живко Славов

Паметникът на съветските летци (снимка – архив „Изгрев“) 
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ШЕСТО ИЗДАНИЕ
НА 

НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН 
КОНКУРС

„ГЕОРГИ ДАВИДОВ“

АВГУСТ  2020  ГОДИНА

ЦЕЛ: 
Стимулиране твор-
ческите изяви на 
млади поети, които 
пишат на морска те-
матика, както и за 
живота и вълнения-
та на хората, живе-
ещи 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 Георги Давидов. 

3. Националният литературен конкурс „Георги Давидов“ се 
организира и провежда от Община Шабла.

4. Конкурсните произведения се журират от утвърдени 
литературни творци и критици. Журито е с 5-членен 
състав, единият 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 пластика „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 живота и вълненията на хората, живеещи 
край морето. 

·	 Всеки участник в конкурса може да представи до 5 
стихотворения, цикъл от стихове или подготвен за 
книга ръкопис по посочената тематика.

·	 Конкурсът е явен. Текстовете, придружени от 
следната информация: име, адрес и телефон, да се 
изпращат с препоръчана кореспонденция на адрес: 
гр. Шабла – 9680,  ул. „Равно поле“ № 35, Общинска 
администрация, за Националния литературен конкурс 
„Георги Давидов“, e-mail: obshtina@ob-shabla.org, 
culture@ob-shabla.org

Краен срок за изпращане на творбите, придружени от 
изискваната информация за авторите им:   

20 юни 2020 година. 

Статуетката „Пегас“, знак на лите-
ратурния конкурс

ПОЕТИЧЕН КЪТ 

МАЙ
Той поприглажда със пръсти тревата.
Слага й фиба от мак.
Ръсва й залез със мека позлата.
Прави я хубава пак.

Прави я сочна. Желана за галене,
със аромати безкрай.
Жълт е. Зелен е. Оранжев е. Ален е.
Сладък е топлият май.

Той е отделна епоха в годината.
Тревен, любовен и свеж.
Той е на всички череши родината
и ги заобля с копнеж.

Той е целувка и смях безпричинен.
Прошка за всичко – и рай.
Май е безгрижен, красив и невинен…
Нежният, топлият май.

Мария Донева

ЗДРАВЕЙТЕ, УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ!
На 11 май, Българската пра-

вославна църква чества деня на 
славянските първоучители Ки-
рил и Методий. Денят на съз-
дателите на славянската азбука 
се отбелязва още от преди XII 
век. От 1851 г. той се отбелязва 
и като празник на българска-
та просвета. С промяната на 
календара, честването се пре-
мества на 24 май и оттогава, 
това е Денят на българската 
просвета, култура и на славян-
ската писменост.

От 2006 година, в България 
11 май официално се чества и 
като Ден на Библиотекаря. Биб-
лиотеката съхранява най-ста-
рите и най-достойните образци 
на литературната ни съкро-
вищница. Най-ценното в една 
библиотека винаги са били 
книгите и нейните библиоте-
кари. Те са нейната светлина и 
душа. Мисията на библиотека-
ря е опазването и пренасянето 
на знанието във времето. Из-
ключително важна роля имат 
и читателите, без които  Биб-
лиотеката не би съществувала. 
Честит празник на всички биб-
лиотекари!

Ще  споделя с вас една при-
казка, която прочетох преди 
време в сайта  en.calameo.com:

„Имало едно време в древен 
Солун потайно царство, за което 
почти никой не бил чувал. Там 
живеели две чудати братчета на 
име Кирил и Методий. По-голе-
мия брат – Методий бил роден 

през 815 г., а Кирил бил роден 
през 826 г. Двете момчета имали 
необикновени дарби. Методий 
можел да лекува, а Кирил виж-
дал бъдещето. Един ден децата 
напуснали двореца и тръгнали 
из широкия свят. Стигнали до 
една планина, цялата покрита 
със сняг. Там ги срещнали два-
ма великани. Методий видял, че 
единият накуцва.

Здравейте, ние сме братята 
Кирил и Методий! – предста-
вили се те.

Привет драги! – Това съм аз 
– Глагол, а това е приятелят ми 
Веди. Вие на къде сте тръгнали? 
– попитали ги великаните.

На пътешествие по света! – 
отвърнали братята.

Е, добре сте решили! – казал 
Глагол, който едва стоял на кра-
ката си, а Веди го придържал.

Какво ти има? – попитал 
Методий.

Боли ме крака от доста вре-
ме. Нищо не ми помага.

Аз мога да ти помогна, ако 
ми позволиш.

Ето, погледни!
Методий видял огромна 

рана на крака му. Доближил 
ръката си до него и се видяла 
слаба бяла светлина. След мал-
ко той се отдръпнал. Нямало 
и следа от раната. Великанът, 
радостен започнал да подскача 
с вече излекувания си крак, та 
чак земята се разтресла. Когато 
се изморил, той доволен се ус-
михнал на Методий.

Благодаря ти, странни чове-
че! Как да ви се отблагодарим?

Братята се замислили. Те 
били възпитани да правят до-
бро, без да очакват то да им се 
върне. 

Не искаме нищо! Радвам се, 
че ти помогнах! – отговорил му 
Методий.

Аз вече съм решил, че ще ви 
дам нещо за отплата. Подаря-
вам ви този медальон.

Той е вълшебен. Един от вас 
трябва да го носи на врата си и 
да не го сваля. С този медальон 
ще разберете кога ви казват ис-
тината и кога някой ви лъже. 

Методий го взел и го огле-
дал. Медальонът бил златен, с 
голям скъпоценен камък. Сло-
жил го на шията си.

Благодарим ви за скъпоцен-
ния дар! – казали Кирил и Ме-
тодий. – Обещаваме, че ще го 
пазим!

И братята тръгнали отново 
на път. Вървели доста време. 

Най-накрая стигнали до една 
гора. Вече започнало да се 
стъмва и те трябвало да наме-
рят къде да спят. Седнали под 
едно дърво.

Кириле, можеш ли да видиш 
какво ще ни се случи и с кого 
ще се срещнем? – попитал  Ме-
тодий брат си. 

Да, братко ще се срещнем 
с джуджета. Не мисля, че ни 
очаква нещо добро. Те обичат 
скъпоценните неща, затова 
трябва да пазим медальона. 
Хайде вече да заспиваме! – ка-
зал Кирил.

Лека нощ! – отвърнал Мето-
дий.“

Продължението на приказ-
ката ще прочетете в следващия 
брой на „Изгрев“. След сед-
мица, очаквайте и новата ни 
загадка. А ето и отговорите на 
гатанките в игрословицата от 
последния брой на вестника: 

1 – Петел; 2 – Елен; 3 – Та-
ралеж; 4 – Гъба; 5 – Мравки; 6 
– Лястовица;

7 – Котарак; 8 – Гущер; 9 – 
Паяк; 10 – Заек; 11 – Охлюв 

В сивото поле трябваше да 
получите имената на компози-
тора на песента „Зайченцето 
бяло” от Леда Милева. Това е 
Петър Ступел.

Желая ви слънчеви дни, ус-
мивки и здраве!

Дияна Димитрова,  
библиотекар в детски отдел 

на библиотеката  
при НЧ „Зора 1894“ Шабла

ВЪЛШЕБСТВОТО В ПРИКАЗКАТА И ПСИХИКАТА
Приказките, които разказ-

ваме на нашите деца, са много 
по-важни, отколкото може ня-
кой да предполага. В тях е скрит 
замисъл и ние може да го из-
ползваме по най-различни начи-
ни. Може да е като поука, може 
да е като вариант за справяне 
със страха на детето, да е като 
разсейване или като ангажиране 
на вниманието.  Приказките се 
използват в психологията като 
вариант за терапия при хиперак-
тивни деца или такива със спе-
цифични образователни потреб-
ности. Но също така може да се 
включат и в нашето ежедневие, 
особено активно сега, в този не-
обикновен момент.

Когато започнем да четем 
приказка на нашето дете, тя 
може да е свързана с проблема, 
който ни тревожи. Освен да 
четем ние може да измисляме 
такава с вълшебства и приказ-
ни създания, които живеят в 
горите или до морето, да имат 
приятели, които не ги разбират 
или да се страхуват от тъмно-
то. Внасяме проблема и детето 
чува, че и други имат неговия 
проблем, че не е единствено. 
Но освен да вмъкнем пробле-
ма е необходимо и да се вне-
се варианти за разрешаване, 
като дадено заклинание или 
предмет, който го пази. Така 
вашият малчуган може да из-
ползва дадена стратегия, дока-
то поотрасне и разбере, че има 
страхове, които са безсмислени 
и не са конструктивни за него 
самия. Не се стряскайте, защо-
то повече страхове и фобии са 
характерни за детството и са 
за определения период, през 
който детето преминава, или 
обстановката около него.

Освен да се каже или проче-
те приказката, за да има необ-
ходимия ефект е добре да се по-
говори за нея. Какво е разбрало 
детето, защо даденият герой е 
постъпил по определен начин, 
как той би променил някои 
моменти, харесва ли малкият 

слушател  поведението на героя 
или би препоръчал да постъ-
пи по друг начин. Много често 
краят в приказките е щастлив, 
но има и такива, които нямат 
този късмет. Нека да го проме-
ним с нашето дете. Как вижда 
то продължението и как би го 
променило…?

Когато четем нощно време, е 
добре да предпочетем приказка 
с положителна насока, с повече 
позитивизъм и по-малко не-
гативизъм. Ако приказката е 
по-дълга и ще приключваме в 
средата, нека изберем момент, 
в който лошият вълк не яде ня-
кого или злата мащеха отпра-

ща доведената дъщеря. Иначе 
четенето може да  доведе до 
кошмари и детето да се притес-
нява за продължението. Нека 
моментът отново е хубав или 
неутрален.

И като за последно е добре 
да се съобразим с възрастта 
на детето и приказките, които 
четем. В най-малка възраст, 
детето се интересува повече от 
животни, като Трите прасенца. 
След това с животни и хора – 
Мечо Пух и Кристофър Робин, 
например. В по-голяма възраст 
(към 6-7 годинки) ще обърне 
повече внимание на Пепеляш-
ка, Снежанка или ако е момче 
- приказки за рицари. Този пе-
риод е благодатен и за измис-
ляне на историите, защото де-
тето вече е натрупало и повече 
познания и опит. Вкарайте в 
действие и моето предложение  
от миналия брой за театър в 
дома. Нека детето се научи да 
влиза в роля, което ще му по-
могне и като порасне. Но вина-
ги в края е задължително да му 
благодарите и да го похвалите. 
Не забравяйте да го изкарате 
от ролята като му кажете, че 

се справило добре с ролята на 
рицаря или принцесата. Да по-
разсъждавате с него за играта и 
как се е чувствало детето. 

Приказките в дебелите кни-
ги са колкото за децата, толкова 
и за нас възрастните. Аз ха-
ресвам и до ден днешен много 
от тях, защото има различни 
сентенции, които ни карат да 
се замисляме. Като например: 
“Трябва да се научите твърдо да 
преглъщате ударите, както се 
изразяват боксьорите. Трябва 
да се научите да ги преглъщате 
и да ги смилате. Инак още при 
първата плесница, която ви за-
лепи животът, ще бъдете “гро-
ги”. Защото боксьорските ръ-
кавици на живота са дяволски 
големи, момчета. Ако изядеш 
една такава плесница, без да си 
подготвен за нея, достатъчно е 
след това само някоя от малки-
те стайни мушици да кихне, за 
да се проснеш с цялата си дъл-
жина.” (из “Хвърчащата класна 
стая” на  Ерих Кестнер).

Христина Радева –  
Стоицева, директор и психо-
лог в Център за обществена 

подкрепа, Шабла 

Картинка за оцветяване за най-малките.
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На едно от последните събития в  ДГ „Дора Габе“ за годината, 
децата посрещат Баба Марта. 

Ана Христова „НЕКА ИМАМЕ ТЪРПЕНИЕТО 
ТОВА ИЗПИТАНИЕ ДА ПРИКЛЮЧИ.“

В предишните два броя на „Изгрев“, имахте възможността 
да прочетете интервютата на директорите  на двете учили-
ща на територията на община Шабла – Маргарита Тодорова, 
на ОУ „Климент Охридски“ в с. Дуранкулак и Петранка Ва-
лентинова, на СУ „Асен Златаров“ в Шабла. Сега ви срещаме с 
директора на единствената детска градина в Общината – ДГ 
„Дора Габе“. Ето и разговора ни с г-жа Ана Христова:

„Изгрев“ – Г- жо Христова, 
вече почти два месеца, откак-
то със Заповед № РД – 01 - 124/ 
13.03.2020 година на Минис-
търа на здравеопазването се 
въведоха противоепидемич-
ни мерки, с които се преус-
тановиха учебните занятия, 
посещенията на деца в детски 
ясли, в детски градини. При 
учениците се въведе дистан-
ционно обучение, но при 
най-малките, по разбираеми 
причини това е трудно да ста-
не. По какъв начин вие като 
детска градина  реагирате на 
настоящата ситуация? Бихте 
ли разказали накратко как 
ръководството на ДГ „Дора 
Габе се справя с предизвика-
телството, наречено Covid-19?

Ана Христова – Стараем се 
като всички разумни хора да 
спазваме противоепидемични-
те мерки  и особено дезинфек-
цията на помещенията, в които 
ще се върнат децата от детската 
градина. Знаете, че ремонтни-
те дейности се възстановиха 
и непедагогическия персонал 
работи усърдно  при строго 
спазване на разписаните мерки 
и правила. Силно вярваме,че в 
най-скоро време ще се завър-
нем към нормалния ритъм на 
работа с децата от ДГ „Дора 
Габе“.

„Изгрев“ – Преди седмица 
децата в шабленските учебни 
заведения получиха хранител-
ни пакети по схемата „Учили-

щен плод и училищно мляко“. 
От ДГ „Дора Габе“ раздадохте 
храната по домовете на мал-
ките си възпитаници и лично 
Вие имахте възможността да 
контактувате с тях. Как по-
насят децата принудителната 
изолация? 

Ана Христова – Ситуаци-
ята  наистина е необичайна и 
на всички ни е и трудно и не-
приятно. Като всички хора и 
децата понасят принудителна-
та изолация трудно. По време 
на раздаване на хранителните 
пакети се видях с малко деца 
и повече родители. Всички те 
споделят, че детската градина 
им липсва и чакат с нетърпение 
да ни разрешат да започнем  
отново работа с деца. Знаете, че 
ние работихме преди обявява-
не на извънредното положение 
в условията на ремонт и прави-
хме всичко необходимо децата 

да се чувстват добре, нищо да 
не им липсва по време на пре-
биваването в детската градина. 
Да поддържаме необходимата 
хигиена и дезинфекция на по-
мещенията, за да се чувстват 
децата добре обгрижени.

„Изгрев“ - Преди няколко 
дни министър, Вълчев изказа 
мнение, че учебната година ще 
бъде удължена, има различ-
ни предложения за срока на 
удължаване. Какво е вашето 

мнение по въпроса? Обучава-
те бъдещи първокласници....

Ана Христова – Напълно 
споделям мнението на минис-
тър Вълчев, че в летните месе-
ци бихме работили отговорно, 
за да наваксаме пропуснатото 
учебно съдържание, особено с 
децата от четвърта подготви-
телна група, на които предстои 
постъпване в първи клас. Още 

повече, че отпуските  на педа-
гогическия и непедагогическия 
колектив са почти изчерпани и 
не виждам друга алтернатива 
за справяне със ситуацията.

„Изгрев“ – Какво ще поже-
лаете от страниците на нашия 
вестник на своите възпитани-
ци и техните родители?

Ана Христова – На децата и 
техните родители, от сърце по-
желавам да имаме търпението 
да изчакаме това изпитание да 

приключи или поне да отмине 
тази първа вълна, за която се 
говори. Важно е да успеем да се 
опазим здрави, особено децата, 
за да можем наистина да се за-
върнем в детската градина.

„Изгрев“ – Благодаря Ви за 
това интервю, г-жо Христова.

Ана Христова – Аз също Ви 
благодаря, г-н Енев!

Разговаря Йордан Енев

ПО НОВ МЕТОД ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ СМЕТКИТЕ ЗА ТОК 
От 1 юли 2020 година цената 

за достъп до електроразпреде-
лителната мрежа ще се изчис-
лява на базата на заявената и 
предоставената мощност, а не 
както досега за консумираната 
електрическа енергия.

Това обявиха от пресслуж-
бата на електроразпределител-
ното дружество Енерго Про.

От ЕРП Север уточняват, че 
новият начин на ценообразу-
ване, от една страна отразява 
възможността във всеки един 
момент клиентите да ползват 
предоставената им мощност, 
а от друга – задължението на 
дружеството да осигурява съ-
щата без оглед на потенциал-
ните искания от други клиенти.

“Този метод за изчисляване 
се прилага от редица мрежо-
ви оператори в държави на 
Европейския съюз, както и от 
другите две електроразпреде-
лителни дружества, опериращи 
у нас. Той носи няколко основ-
ни предимства за клиентите 
– възможност да прецизират 
мощността според реалните 
им нужди, да заплащат цена 
за достъп според реално не-
обходимата им предоставена 
мощност, да планират заявена-
та мощност и разходите си за 
нея. Едновременно с това пре-
цизните данни за предоставена 
мощност подобряват качест-
вото на предоставените услуги 

и ще позволят оптимално из-
ползване на съществуващата 
мрежа, както и развитието й 
спрямо нуждите на бизнеса”, 
заявиха от ръководството на 
Енерго Про.

След обявяване на извън-
редно положение у нас, срокът 
за подаване на декларации за 
предоставена мощност от не-
битовите клиенти на ЕРП Север 
беше удължен до 31 май 2020 го-
дина. Компанията е създала спе-
циална секция на своя сайт на 
адрес:  https://www.erpsever.bg/
bg/promqna-moshtnost, където 
клиентите могат да получат от-
говори на най-важните въпро-
си, свързани с актуализиране-
то на данните за предоставена 
мощност, както и да се запозна-
ят с основни акценти по темата 
в кратък видеоклип и брошура, 
която синтезира съществената 
информация относно промяна-
та.

Ето и някои от основните 
моменти/въпроси, отнасящи 
се до новия вид на ценообра-
зуване:

1. Какво е цена за достъп?
Цената за достъп е компо-

нент от цената за електрораз-
пределение и отразява правото 
и възможността във всеки един 
момент, клиентите да ползват 
предоставената им мощност и 
задължението на Електрораз-
пределение Север АД да оси-

гурява същата без оглед на по-
тенциалните искания от други 
клиенти. От няколко години в 
утвърдената от КЕВР струк-
тура на цената за електрораз-
пределение през мрежите на 
електроразпределителните 
дружества съществува цена 
за достъп, която се заплаща 
от клиентите на Електрораз-
пределение Север АД за всеки 
киловатчас (кВтч) пренесена 
електрическа енергия.   За кли-
ентите на другите две големи 
електроразпределителни дру-
жества ЕВН и ЧЕЗ, цените за 
достъп са утвърдени и се запла-
щат в лв./кВт/ден.

2.  Какво е предоставена 
мощност?

Предоставената мощност е 
максималния капацитет, който 
е гарантиран от ЕРП Север за 
електрическата инсталация във 
Вашия обект. Това е общата, 
гарантирана мощност, която 
може се да използва във Вашия 
обект във всеки един момент и 
се измерва в кВт (киловат).

3.  Каква е разликата меж-
ду консумирана електрическа 
енергия и предоставена мощ-
ност?

Консумираната електриче-
ска енергия е тази, която по-
требяват използваните от Вас 
електроуреди за определено 
време (час, ден, месец, отчетен 
период). Тя се измерва в кВтч 

(киловат часове).
Предоставената мощност е 

максималния капацитет, който 
е гарантиран от ЕРП Север за 
електрическата инсталация във 
Вашия обект. Това е общата, 
гарантирана   мощност, която 
може да се използва във Вашия 
обект във всеки един момент и 
се измерва в кВт (киловат).

Пример:
Един климатик, с мощност 1 

кВт, консумира за 3 часа работа 
3 кВтч електрическа енергия.. 
Ако работи 30 дни по 3 часа, 
количеството консумирана 
електрическа енергия ще бъде 
90кВч.

Един бойлер, с мощност 3 
кВт, консумира за 2 часа работа 
6 кВтч електрическа енергия.. 
Ако работи 30 дни по 2 часа, 
количеството консумирана 
електрическа енергия ще бъде 
180кВч.

Една готварска печка, с 
мощност 2 кВт, консумира за 2 
часа работа 4 кВтч електриче-
ска енергия.. Ако работи 30 дни 
по 2 часа, количеството кон-
сумирана електрическа енер-
гия ще бъде 120 кВтч.

Общата консумирана енер-
гия в обекта за 30 дни ще бъде 
390 кВтч.

Предоставената мощност, 
която гарантира работата и на 
трите уреда едновременно е 6 
кВт.

ДЕН НА ЕВРОПА 2020 – 
ОСТАВАМЕ СОЛИДАРНИ

Европейските  информа-
ционни мрежи в България,  с 
подкрепата на Представител-
ство на Европейската комисия 
в България, обединиха усилия, 
за да отбележат Деня на Евро-
па чрез онлайн информацион-
на кампания,  в продължение 
на дългогодишната традиция, 
инициирана от информацио-
нен център  „Европа Директ-
но“ – София.

В инициативата тази година 
се включиха Бюро “Творческа 
Европа”- офис “Култура”,  Цен-
тър за развитие на човешките 
ресурси, Младежки Екип Ев-
ропа,  Бюро „Творческа Евро-
па“ – офис МЕДИА,  Нацио-
нален център за контакт по 
програма „Европа за граждани-
те“, „Enterprise Europe Network“ 
– България, Европейски по-
требителски център България 
и  Информационна мрежа  „Ев-
ропа Директно“ – България.

В рамките на кампания-
та по случай 9 май, във все-
ки от дните между 1 и 8 май, 
на  Facebook  страницата на Ев-
ропейската комисия в Бълга-
рия, беше представяна една от 
мрежите, която от своя страна 
през целия ден  публикува ин-
тересно и полезно съдържание 
на своята  Facebook  страница. 
Гражданите имаха възможност 
да се запознаят с дейността на 
всяка една от информацион-
ните мрежи на ЕС и да задават 
своите въпроси към нейните 
представителите..

Чрез тази своя кампания, 
европейските информацион-
ни мрежи в България и Пред-
ставителство на Европейската 
комисия в България продъл-
жават заедно да предоставят 
на гражданите полезна и ин-
тересна информация, както 

и възможност за диалог, въ-
преки условията на социална 
изолация във връзка с панде-
мията  COVID-19. Освен това, 
европейските мрежи     утвър-
диха ефективната си съвместна 
работа в полза на гражданите, 
дори във времена на динамич-
ни промени и непредвидими 
обстоятелства.

Кулминацията на кампани-
ята беше на  9 май (събота) от 
11.00 ч., когато  се състоя граж-
дански диалог с европейския 
комисар  Мария Габриел, която 
отговаря за иновации, научни 
изследвания, култура, обра-
зование и младеж. Събитието 
беше под надслов Ден на Евро-
па 2020: Още по-силни заедно. 

Събитието  се излъчи на живо 
във Facebook и Twitter страни-
ците на Представителството на 
ЕК, както и пряко в ефира на 
БНТ2 и програма  Христо Бо-
тев на БНР.

Комисар Мария Габриел  
даде информация за мерки-
те, които Европейският съюз 
предприе в помощ на дър-
жавите-членки и  отговори 
на въпроси на гражданите за 
най-силното ни оръжие срещу 
кризата – науката и иновации-
те.

МАСИВИТЕ С ПШЕНИЦА 
В СЕВЕРОИЗТОКА 
ЗАПОЧВАТ ДА СЪХНАТ

Масивите с пшеница в Севе-
роизточна България започват 
да съхнат заради недостига на 
влага, съобщи за БТА председа-
телят на Националната асоциа-
ция на зърнопроизводителите 
(НАЗ) Костадин Костадинов. 
По думите му засушаването об-
хваща цялата Добричка област, 
която традиционно произвеж-
да най-много хлебно зърно в 
страната, както и райони в об-
ластите Силистра и Варна.

При обичайни 400-500 литра 
на квадратен метър валежи за 
есенно-зимния период в Доб-
ричкия регион от миналия сеп-
тември досега са паднали чети-
ри-пет пъти по-малко, посочва 

председателят на браншовата 
организация. Костадинов по-
ясни, че масивите са започнали 
да пожълтяват и самите корени 
на посевите да съхнат. Ще изча-
каме още известно време дали 
ще паднат значими стопански 
валежи, но зърнопроизводите-
ли в Добричко вече сигнали-
зират, че са готови да разорят 
площи с пшеница, за да ги засе-
ят с пролетни култури с надеж-
дата, че по-късно ще завали, 
каза Костадинов. Той добави, 
че асоциацията е информира-
ла за проблема Министерство-
то на земеделието, за да бъдат 
подготвени комисии, които да 
обходят пропадналите площи.


