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„…че и ний сме дали нещо на светът и на вси словене книга да четат…“
Из „Паисий“ на Иван Вазов

МИСЪЛ НА БРОЯ

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
На 24 май, България 

ще отбележи един от 
най-светлите си празни-
ци – Деня на славянската 
писменост и култура!

На всички жители 
и гости на община Ша-
бла пожелавам здраве, и 
много успехи в областта 
на духовния живот! Това 
ни е така необходимо 
сега, когато всеки един 
от нас има нужда от под-
крепа и цел, към която да 
върви!

На този ден кичим с 
цветя и свеждаме глави 
пред светлите ликове на 
светите братя Кирил и 
Методий, които създа-
доха нашата азбука, за да 
бъдат написани на нея безценни книги, стихове, и песни!

От сърце благодаря на учителите и културните дейци, които 
възпитават бъдещите поколения и носят славата на България и 
Шабла зад границите ни!

Без знания, всеки народ тъне в тъмнина. Нека са светли 
дните на българите, защото исторически ние сме носители на 
едни от най-висшите духовни ценности!

Д-р ЙОРДАНКА СТОЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА

УЧЕБНИ СТРЕЛБИ В 
РАЙОНА НА ШАБЛА

От 08.06.2020 г. до 11.06.2020 
г. (резервен ден – 12.06.2020 г.), 
в района на Зенитния полигон 
на ВВС - Шабла и прилежащата 
акватория на Черно море, ще 
се проведат полети и стрелби 
с използване на артилерийско, 
ракетно, зенитно-ракетно и 
авиационно въоръжение. 

За осигуряване на безопас-

ността по време на стрелбите са 
въведени временни забрани за 
корабоплаването и въздухоп-
лаването в морското и въздуш-
ното пространство, заключено 
между ивицата от нос „Кар-
талборун“ (Дуранкулак) до нос 
„Калиакра“ и акваторията на 
Черно море, на разстояние 12 
мили от бреговата ивица.

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ ИЗПЪЛНЯВАНИ 
ОТ И ДО АВТОГАРА ШАБЛА, КЪМ 18 МАЙ 2020 Г.

Шабла – Варна - 9:00 часа (межд. спирки – Горун; П.Чунчево; Х. 
Димитър; Каварна; Балчик, ежедневно)
Шабла – Варна - 12:20 часа (межд. спирки – Горун; П. Чунчево; Х. 
Димитър; Каварна; Балчик, без събота и неделя)
Шабла – Варна - 16:15 часа (межд. спирки – Горун; П.Чунчево; Х. 
Димитър; Каварна; Балчик, ежедневно)
Шабла – Варна – 17:00 часа (межд. спирки – Горун; П.Чунчево; Х. 
Димитър; Каварна; Балчик, ежедневно)
Варна – Шабла - 8:50 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; 
Х. Димитър; П. Чунчево; Горун, без събота и неделя)
Варна – Шабла - 12:30 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; Х. 
Димитър; П.Чунчево;  Горун, ежедневно) 
Варна – Шабла – 15:00 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; 
Х. Димитър; П.Чунчево; Горун, ежедневно) 
Варна – Шабла - 18:40 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; Х. 
Димитър; П.Чунчево; 
Горун, ежедневно)  
Автогара Шабла, препоръчва преди да предприемете пътуване 

да потърсите информация за наличието на превози на теле-
фон: 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.

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 Шабла в сградата на хостел  
„Шабла“ (откъдето тръгват и пристигат автобусите) -  

7:00 – 13:00 ч.
Телефон за връзка: 0879/356-055

Маргарита Павлова: „ГОРДА СЪМ, ЧЕ МОИТЕ УЧЕНИЦИ 
СА УЧИТЕЛИ НА ДРУГИ УЧИТЕЛИ!“

Интервюто с г-жа Маргарита Павлова – дългогодишен начален учител в Шабла и Общината, четете на стр. 4

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА СПРАВЯНЕ С 
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

По процедура 
BG16RFOP002-2.073 „Подкре-
па на микро- и малки пред-
приятия за преодоляване на 
икономическите последствия 
от пандемията COVID-19“, по 
Оперативна програма „Инова-
ции и конкурентоспособност“ 
2014-2020 г. 

Основна цел на процедурата 
с бюджет от 173 млн. лв. е да се 
осигури оперативен капитал 
за предприятията за справяне 
с последиците от пандемията 
COVID-19 и осигуряване на 
стабилност на работните места. 

Проектни предложения мо-

гат да подават всички микро и 
малки предприятия с мини-
мум 30 000 лв. нетни приходи 
от продажби, осъществяващи 
дейност в неземеделския сек-
тор, включително и такива 
регистрирани и извършващи 
стопанска дейност в селски 
район. Кандидатите трябва 
да са юридически лица или 
еднолични търговци, регис-
трирани по Търговския закон 
или Закона за кооперациите 
преди 01.07.2019 г. и да са осъ-
ществявали дейност през 2019 
г. Важно условия за допусти-
мост е предприятията да са с 
регистриран спад с минимум 
20% в оборота за месец април 
2020 г., спрямо средно ари-
тметичния месечен оборот 
(нетни приходи от продажби) 
през 2019 г. 

Размерът на безвъзмездна 
финансова помощ по процеду-
рата е до 10% от нетни приходи 
на предприятието от продаж-
би за 2019 г. и е в границите от 
3 000 лв. до 10 000 лв. Финанси-
рането е 100% и не се изисква 

съфинансиране от страна на 
кандидатите. Одобрената фи-
нансова помощ ще се предоста-
вя в срок от 15 работни дни от 
подписване на администрати-
вен договор и ще се отчита до 
един месец от края на изпълне-
нието на проекта.

Допустими по процедурата 
са разходи за закупуване на су-
ровини, материали и консума-
тиви, външни услуги (вкл. ре-
жийни разходи) и за персонал 
назначен преди 13.03.2020 г. 
(възнаграждения, осигурител-
ни и здравни вноски за сметка 
на работодателя). Те трябва да 
са извършени и платени в пе-
риода след 01.02.2020 г. и до 3 
месеца от датата на влизане в 
сила на административния до-
говор за предоставяне на помо-
щта. 

Крайният срок за подаване 
на проектни предложения е 
16:30 часа на 15.06.2020 г. 

Пълният пакет с докумен-
ти по процедурата е публи-
куван на https://eumis2020.
government.bg, на интернет 

страницата на оперативната 
програма www.opic.bg, както 
и на Единния информационен 
портал www.eufunds.bg.

Подаването на проектите 
става чрез попълване на уеб ба-
зиран формуляр за кандидат-
стване, с използването на ква-
лифициран електронен подпис 
(КЕП), чрез модула „Е-канди-
датстване“ в ИСУН на интер-
нет адрес: https://eumis2020.
government.bg

Въпроси, свързани с ос-
новните параметри и допусти-
мостта по процедурата могат 
да бъдат задавани по електрон-
на поща: covid19.micro@
mi.government.bg

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, ДЕЙЦИ НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА,

Скъпи ученици,
Уважаеми съграждани,
Денят на българската про-

света и култура и на славянска-
та писменост е най-светлият 
от нашите празници. Той има 
особен ореол и у всеки от нас 
предизвиква радост, вълнение 
и гордост – ние имаме свой 
език, писменост и книжовност, 
съхранили ни като народ с хи-
лядолетна история. 

Свещено е делото на свети-
те братя Кирил и Методий и 
техните ученици. С блестящо 
красноречие те отстояват пра-
вото на всеки народ да говори 
и пише на собствения си език. 
Мисиите им оставят онази сле-
да в историята на Стария кон-
тинент, която по-късно оформя 
облика на съвременна Европа.

Почит и смирение, особено 
усещане ни изпълват в този 
ден. И те се зараждат от момен-
та, в който произнасяме първа-
та дума на нашия език, пишем 
първите букви, четем сами 
първата книга, мислим, с труда 

и делата си създаваме нашата 
история.

На 24 май празнуваме и 
просветителското дело, труда 
на пазителите на знанието – 
учители, преподаватели, учени. 
Отправяме признателност към 
дейците на културата и изку-

ството, които развиват и 
съхраняват територията на 
духа ни, като оставят диря-
та, че сме съществували.

В Деня на българската 
просвета и култура - с ува-
жение и благодарност към 
учителите – тези, които об-
разоват и задават посоката 
да вървим смело и достойно 
по своя път, към творците и 
дейците на културата, които 
имат привилегията да въ-
плътят в слово и изкуство 
нашите мисли и чувства.

По традиция на 24 май ще 
звучи химна „Върви, народе 
възродени“, емблематичен 
за този ден, за българския 
принос да се пази и предава 
на поколенията могъщата 

сила на знанието.
И независимо от изпитани-

ята, на които ни подлага вре-
мето, духовната ни идентич-
ност винаги търси опора във 
великото дело на солунските 
просветители и техните после-
дователи, в мъдрата мощ на 

буквите.
На всички Вас, които сте 

призвани да пазите Словото, 
Духа, Културата пожелавам 
здраве, енергия, за да успеете в 
мисията си – с любов и внима-
ние да образовате нашите деца, 
нашето бъдеще. Убеден съм, че 
удовлетворението от техните/
Вашите постижения в бъдеща-
та им реализация е най-голяма-
та Ви награда. 

А Вие, млади приятели, 
обичайте, ценете и пазете своя 
език и култура, защото чрез 
тях получавате знание, което 
е прозорец към света. И не за-
бравяйте кой Ви помогна да от-
ворите този прозорец.

Да ни е честит празникът, 
който ни съхрани и до днес! 

Нека Денят на българската 
просвета и култура и на сла-
вянската писменост винаги да е 
извор на оптимизъм и вяра, на 
мъдрост и родолюбие!

МАРИЯН ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА 

ШАБЛА
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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
МЕШЕ И ГЛЕДИЧ, ЦЕПЕНИЦИ – 90 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

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

ТЪРСЯ 
ДА ЗАКУПЯ 1 ДКА ДВОРНО МЯСТО В ШАБЛА.

Телефон: 0885 518 711

ПРОДАВАМ
домашни яйца от свободно гледани кокошки. 

Цена 0.20 лв./бр. и 0.15 лв./бр. от пъдпъдъци. 
Телефон: 0898 620 496

ТЪРСЯ 
ШОФЬОР НА ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ 

с категория С+Е. Добро заплащане.
Телефон:0886 64 35 01

ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

ЗА РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ НА РАСТИТЕЛНИТЕ 
ОТПАДЪЦИ И МЕРКИТЕ ПРИ НЕСПАЗВАНЕТО МУ

От края на м. април общи-
на Шабла разшири обхвата на 
въведената система за раздел-
но събиране на растителни 
отпадъци като към 27-те кафя-
ви контейнера от 1100 литра 
прибави и 152 кафяви кофи от 
120 литра. Раздаването стана 
по маршрута на движение на 
обслужващия автомобил, на 
домакинствата, в които има 
постоянно живеещи хора и ще 
продължи поетапно, до покри-
ване на всички домакинства в 
града. 

Налице са вече и първите 
резултати от новораздадените 
съдове – до Претоварна стан-
ция – Балчик е извозен раз-
делно събран чист растителен 
отпадък, за който дължимата 
такса е в размер на 32,38 лв. за 
тон. С това разходите по пре-
работката на този вид отпадък 
приключват. 

Не така стоят обаче нещата 
с някои от кафявите контейне-
ри, поставени на обществено 
достъпни места, в предходни-
те 2 години. Тъй като тези съ-
дове са за общо ползване, на 
места се забелязва тенденция, 
гражданите да ги употребяват 
за смесен битов отпадък. Сме-
сеният битов отпадък прибавя 
към горната такса още 36 лв./т. 
с ДДС – такса за депониране, 69 
лв./т. – отчисления и 2,75 лв./т. 
– обезпечения.

Община Шабла вече пред-
прие мерки, като измести част 
от тези контейнери на нови 
места и информира граждани-
те, живущи около тях за пред-
назначението им, както и за 
санкциите и действията, които 
ще се предприемат в случай, че 
не изхвърлят разделно събран 

растителен отпадък в тях. Ва-
жно е да се знае, че растител-
ните отпадъци не следва да се 
изхвърлят в кафявия съд заед-
но с чувала, в който са поставе-
ни, тъй като той е направен от 
друг материал и попадането му 
в контейнера на практика обез-
мисля целия процес на разде-
ляне – отпадъкът се превръща 
в смесен битов и се третира 

като такъв, с всички вече посо-
чени по-горе разходи за целта. 

Също така следва да посо-
чим, че единият от сметоизвоз-
ващите автомобили на общи-
ната е с надстройка, разделена 
на две части, което позволява 
едновременно да се обслужват 
металните съдове за смесени 
отпадъци и кафявите пласт-
масови съдове за зелени отпа-
дъци. С други думи, въпреки 
че отпадъците от двата вида 
съдове се събират едновре-
менно от един автомобил, те 
отиват в различни отделения и 
се разтоварват поотделно. Об-
служването на кафявите кофи 
и контейнери и извозването 
на растителните отпадъци е с 

честота веднъж седмично и се 
изпълнява от Общинско пред-
приятие „БКСТРО“.

Разделянето на зелените 
отпадъци е много важно за 
общината, тъй като ще нама-
ли разходите за преработката 
им и ще даде възможност за 
по-бързото обезпечаване на 
100 % от домакинствата в града 
със съдове. Предвид посочено-

то, в следващите месеци, като 
постоянна мярка ще остане 
лишаването на гражданите от 
кафяв контейнер, при систем-
ни нарушения в разделянето. 
Преди тази стъпка те ще бъдат 
предупреждавани, че контей-
нерът ще бъде премахнат, ако 
продължават да не спазват нор-
мативните разпоредби. 

Припомняме отново, че ка-
фявите пластмасови кофи и 
контейнери са предназначени 
само и единствено за расти-
телни отпадъци. Забранява се 
изхвърлянето на други видове 
отпадъци в тях, както и раз-
пиляването на отпадъци около 
тях. При установяване на нару-
шения, на физическите лица се 
налага глоба в размер от 300 до 
1000 лв., а на едноличните тър-
говци и юридическите лица – 
имуществена санкция в размер 
от 1400 до 4000 лв. 

Галя Камберова
Гл. експерт „Екология“

ПОКАНА
ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДРУЖБА 1898“ 

с. Дуранкулак, община Шабла, на основание чл.16, ал.2, т.1, т.3 и 
т.4 от ЗНЧ, свиква Общо събрание на членовете на читалището, 

като ви кани да присъствате.
Събранието ще се проведе на 29 май 2020 година (петък) от 15.00 

часа в киносалона на НЧ „Дружба 1898” село Дуранкулак, общ. Шабла, 
ул. „Първа“ № 18 при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Читалищното Настоятелство за 2019 година.
Докладва: Председателят на ЧН 
2. Отчет на Проверителната комисия за 2019 година.
Докладва: Председателят на ПК 
3. Представяне на Проектобюджет и приемане на Бюджет 2020 година.
Докладва: Председателят на ЧН
4. Актуализиране членовете на Общото събрание на читалището.
Докладва: Председателят на ЧН
5. Разни.

Членовете на НЧ „Дружба 1898” трябва да заемат местата си на 
разстояние минимум 2 метра един от друг. Задължително е носенето 
на предпазна маска и ръкавици.

При липса на кворум, общото събрание ще се проведе същия ден в 
16.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

УКАЗАНИЯ КЪМ МЕСТАТА ЗА 
НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯТА 

Министерството на тури-
зма публикува на 13 май, в ин-
тернет страницата си проект 
за подробни указания за функ-
циониране на местата за нас-
таняване и заведения за хране-
не и развлечения след отмяна 
на извънредното положение в 
Република България. Те са ут-
върдени от Министъра на ту-
ризма Николина Ангелкова и 
одобрени от Министерството 
на здравеопазването.

Документът се базира на 
указанията от Министерство-
то на здравеопазването спо-
ред правилата на Световната 
здравна организация и Евро-
пейския център за превенция 
и контрол на заразите.

Сред общите правила се 
посочва, че ще се спазва физи-
ческа дистанция от минимум 
1,5 м. между хората. Трябва да 
се поставят дозатори с дезин-
фектанти, достъпни за гостите 
и служителите в различните 
помещения и по-специално на 
входовете, в зоната на рецеп-
цията, на входа на асансьори-
те, на входа на откритите пло-
щи за хранене и развлечения и 
в преддверието към санитар-
ните възли, зоната с открит 
басейн и т.н.

В лоби пространствата мес-
тата за сядане трябва да са на 
най-малко 1,5 м едно от дру-
го. Групиране на гостите във 
фоайето не се допуска. Те ще 
трябва да спазват дистанция 

при регистриране или напус-
кане на обекта. Ползването на 
асансьорите се ограничава до 
минимален брой лица.

Изхранването на посетите-
лите ще се осъществява само 
в откритите части на ресто-
рантите в хотела или на заве-
денията за хранене и развле-
чения. Допустимо е ползване 
на бюфет, но само ако храна-
та е подредена зад прозрачна 
преграда и предоставянето й 
се осъществява от служител с 
маска и ръкавици. Не се разре-
шава самообслужване и пряк 
контакт на гостите с храната.      

Разполагането на масите с 
места на открито ще става по 
начин, осигуряващ разстояние 
не по-малко от 1.5 м между 
тях и за не повече от 4 лица на 
маса.

Проектът ще помогне на 
бизнеса да се подготви мак-
симално бързо за летния 
сезон и за отваряне на ту-
ристическите обекти след из-
вънредното положение у нас. 
Съдържанието е разделено на 
две основни части – мерки за 
изпълнение от персонала и 
мерки за спазване от страна 
на туристите. Детайлно са 
описани базовите функции, 
оборудването и обслужва-
нето на рецепциите, лоби 
зоните, стаите за гости и за 
персонал, местата за хранене, 
за спорт, за развлечения, кон-
ферентните зали и пр.

УВАЖАЕМИ ХОТЕЛИЕРИ,
Съгласно чл. 11, т. 2 от Наред-

ба за Националния туристически 
регистър ( Приета с ПМС № 252 
от 08.10.2019 г. Обн.ДВ. бр.81 от 
15 Октомври 2019 г.) Лицата, кои-
то упражняват дейност в места за 
настаняване със сезонен режим 
на работа, информират катего-
ризиращия орган по електронна 
поща за периода в годината, през 

който ще предоставят туристиче-
ски услуги, в 14-дневен срок пре-
ди началото на експлоатацион-
ния период. Своето уведомление, 
можете да изпратите на елек-
тронна поща tourism@ob-shabla.
org или да попълните на място в 
сградата на Общинска админи-
страция Шабла, ет. 3, ст. 304.

ОА Шабла

Използване на кафявите контейнери по предназначение – за 
растителни отпадъци.

Неправилно използване на кафявите контейнери – за смесен би-
тов отпадък.
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ЗДРАВЕЙТЕ, ЛЮБОПИТНИ ЧИТАТЕЛИ!
 Както обещах, споделям ви 

продължението на приказката 
от предишния брой:

 „…На другата сутрин се 
събудили рано и закусили със 
запаси от хляб. Тръгнали на-
пред по една пътека в гората. 
Навели се да наберат горски 
гъби и, както очаквали видели 
две малки човечета. Джудже-
тата скокнали право в ръцете 
на братята. Те знаели, че двете 
момчета носят нещо ценно в 
себе си.

Здравейте! Казвам се АЗ. – 
казало едното джудже на Ки-
рил.

А аз съм Буки!
Приятно ни е да се запозна-

ем! Ние сме братята Кирил и 
Методий!

Ако няма къде да спите, мо-
жем да ви заведем в една пеще-
ра и да ви нахраним. Няма да 
искаме нищо за отплата!

Братята усетили силата на 
медальона и разбрали, че ги лъ-
жат. Но въпреки това решили 
да тръгнат с тях, защото си ми-
слили, че ще успеят да опазят 
медальона, а и наистина няма-
ло къде да спят. Двамата братя 
обаче усетили коварния план 
на джуджетата и решили да не 
заспиват. Те приготвили капан 
на Аз и Буки. Издълбали в пе-
щерата две дупки и измайсто-
рили дървени решетки, с които 
да ги затворят. През нощта Аз и 
Буки се промъкнали в пещера-
та. Буки се доближил до Мето-
дий, за да му вземе медальона. 
Но изведнъж братята скочили, 
сграбчили двете джуджета и ги 
затворили в дупките. Излезли 
от пещерата и си отдъхнали.

Е, а сега на къде? – попитал 
Методий.

Ще вървим напред през го-
ричката и ще стигнем до една 
полянка. – отвърнал Кирил.

Братята тръгнали напред 
и по изгрев слънце се озовали 
на красива поляна, отрупана с 
великолепни цветя. Навели се 
над една маргаритка, а вътре 
видели красива малка Фея. 

Здравей, малка Фейо! – поз-
дравили я братята.

Добър ден! Аз съм Глаголи-
ца. А вие кои сте?

Аз съм Кирил, а това е брат 
ми Методий.

Имам усещането, че сте до-
бри хора. Затова ще ви направя 
подарък, който ще е много по-
лезен за вас. – казала Глаголица. 

Тя обичала да помага на 
хората. Щракнала с пръсти и 
в ръцете на Кирил се появила 
голяма златна книга.

В тази книга – обяснила тя 
– вие ще сътворите нещо мно-
го добро за народа си. Вашето 
пътуване ще ви помогне и от 
него ще разберете какво да на-

правите. А сега се приберете в 
дома си. 

Братята благодарили на Фе-
ята и си тръгнали. Вървели три 
дена и накрая се върнали в дво-
реца си. В книгата те описали 
всичките си преживявания, но 
на собствена азбука. Имената 
на приказните герои, с които 
се срещнали по време на своето 
пътешествие, братята превър-
нали в имена на първите букви 
– Аз, Буки, Веди, Глагол. А ця-
лата азбука кръстили на Феята 
– Глаголица.

Делото на братята Кирил и 
Методий било високо оценено 
от хората и те ги нарекли „Све-
тци”. А със техните букви си 
служат и до ден днешен мили-
они хора по света.”

*****
През 855 г. в манастира 

„Полихрон“ двамата братя за-
вършили своята азбука, като 
за основа използвали говора 
на солунските славяни. Това 
било необикновено дело – да 
се създаде писменост и бого-
служение на един нов език, да 
се приобщи един многоброен 
народ към християнството и 
към културното наследство на 
човечеството.

Учениците на Кирил и Ме-
тодий продължили святото им 
дело. Те водили непрестанни 
борби с немското духовенство, 
защото тогава се приемало, 
че християнството може да 
се проповядва само на трите 
„свещени” езика – гръцки, ла-
тински и еврейски.  През 886 г., 
трима от учениците на солун-
ските братя – Климент, Наум и 
Ангеларий потърсили закрила 
в България и били приветства-
ни от княз Борис I. И така бъл-
гарите били приобщени към 
християнството и създали своя 
църковна организация, нужда-
еща се от проповед на разбира-
ем език. 

Един от учениците на све-
тите братята създал „нови 
форми” на буквите, като прео-
бразувал Глаголицата в Кири-
лица, именувана на учителя му 
-  Константин Кирил Философ.

Дейността на Кирил и Ме-
тодий и техните ученици  пре-
върнали България в огнище на 

славянската писменост и в ду-
ховен вожд на славянския свят.

Загадката тази седмица е: 
Кой е този ученик, който прео-
бразува Глаголицата в Кирили-
ца? Скрих името му в следната 
игрословица в тъмните ква-
дратчета, хоризонтално. Разби-
ра се, трябва да отговорите на 
гатанките от 1 до 7 вертикално.  
Забавлявайте се!

Тя има трийсет знака! Който 
ги изучи, като с ключ веднага 
ще сполучи и приказно сандъче 
ще отключи!

Пълен кошер с пчели, есен, 
зима все жужат, а през лятото 
мълчат.

Тази палавница тук ви изне-
надва, както ще – пише букви, 
пише думи, а не може да чете.

Подредени в ред или във два 
– изречение съставят веднага!

Да четат и поумняват – на 
децата книжки дава и със пра-
во ще се мръщи, ако скъсани ги 
връщат.

Пред неукия мълчи и не ще 
да разговаря, а пред твоите очи 
- тя сърцето си разтваря!

Завъртулка аз съм лична с 
най-големия корем. А, че водят 
ме „отлична” – възгордява ме 
съвсем!

Очаквайте отговорите в 
следващия брой. Хубав праз-
ник от мен, усмихната и успеш-
на седмица!

Дияна Димитрова, 
библиотекар в детски отдел 

на библиотеката при 
НЧ „Зора 1894“ гр. Шабла

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. 

ПОЕТИЧЕН КЪТ

170 ГОДИНИ ОТ 
РОЖДЕНИЕТО НА 

ИВАН ВАЗОВ

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК
Език свещен на моите деди 
език на мъки, стонове вековни, 
език на тая, дето ни роди 
за радост не - за ядове отровни.

Език прекрасен, кой те не руга 
и кой те пощади от хули гадки? 
Вслушал ли се е някой досега 
в мелодьята на твойте звуци сладки?

Разбра ли някой колко хубост, мощ 
се крий в речта ти гъвкава, звънлива - 
от руйни тонове какъв разкош, 
какъв размах и изразитост жива?

Не, ти падна под общия позор, 
охулен, опетнен със думи кални: 
и чуждите, и нашите, във хор, 
отрекоха те, о, език страдални!

Не си можал да въплътиш във теб 
създаньята на творческата мисъл! 
И не за песен геният ти слеп - 
за груб брътвеж те само бил орисал!

Тъй слушам сè, откак съм на света! 
Сè туй ругателство ужасно, модно, 
сè тоя отзив, низка клевета, 
що слетя всичко мило нам и родно.

Ох, аз ще взема черния ти срам 
и той ще стане мойто вдъхновенье, 
и в светли звукове ще те предам 
на бъдещото бодро поколенье;

ох, аз ще те обриша от калта 
и в твоя чистий бляск ще те покажа, 
и с удара на твойта красота 
аз хулниците твои ще накажа.

Иван Вазов, 
Пловдив, 1883

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, БЪЛГАРИ!
Денят на българската про-

света и култура и на славян-
ската писменост е български 
национален празник, който се 
чества на 24 май. Един от най 
– старите народи е български-
ят, не сме си променяли името 
на държавата, били сме на три 
морета, дали сме писменост на 
света. Като се замислим ще ус-
тановим, че ние сме големи ин-
дивидуалисти в някои черти, 
но и конформисти – в други. 
Не приличаме на останалите, 
но се стремим да се харесаме на 
по – големите сили в света. И 
въпреки всичко, което може да 
се каже за нас, ние си оставаме 
народ, който милее за младото 
поколение и за образованието. 

Може би именно заради това на 
24 май се обединяваме и се гор-
деем с това, което имаме като 
наследство. Науката, културата 
и религията са сферите, които 
са ни запазили като народ и не 

са позволили да изчезнем. И 
дано днес, в тези времена, от-
ново ни помогнат да се запазим 
и да не позволят да се асоции-
раме с чужди примери и да не 
приемаме чужди идеали. 

„О, неразумни юроде! Пора-
ди что се срамиш да се наречиш 
Болгарин… Или не са имали 
Болгаре царство и господар-
ство. Ти, Болгарино, не прел-
щайся, знай свой род и язик…“   
Паисий Хилендарски

За по – малките предлагам 
картинка за оцветяване свър-
зана с празника. 

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

подкрепа, Шабла Картинката за оцветяване

Кирилицата.

Игрословицата
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ШАХ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА
В условията на безпреце-

дентна световна криза, причи-
нена от COVID-19, шахматът 
е един от малкото спортове, 
който не „дръпна спирачката“, 
а продължи да се практикува 
онлайн. Част от календара на 
Световната и Европейската фе-
дерация (FIDE и ECU) бе пре-
насочен към най-големите сай-
тове chess.com, lichess и chess24. 
Международната организация 
по кореспондентен шах (ICCF) 
също не е прекратила дейност-
та си. Все още няма яснота кога 
и при какви условия и мерки, 
практическият шах у нас и в 
чужбина ще се върне към нор-
малния си ритъм. 

„Имаме надежди, че през 
лятото ще можем да играем, 
но по-реалистичната прогно-
за е за последните 3 месеца от 
годината. Принудени сме да се 
съобразяваме с новата реал-
ност. Тренировъчният процес 
при мен и най-добрите деца, с 
които работя, не е спирал. Ние, 
за разлика от други спортове, 
имаме привиле-
гията да използ-
ваме комуника-
ционни канали 
като Скайп, Ме-
синджър, Вай-
бър, различни 
платформи и др. 
Дори бих казал, 
че много шахма-
тисти от различ-
ни възрасти през 
последните два 
месеца намериха 
повече време за 
любимата игра, 
отколкото преди. 
Разбира се, това 
е нормално след-
ствие от резкия 
спад на ангажи-
менти в училище, 
на работно място 
и пр.“, обясни за 
„Изгрев“ най-до-
брият ни шахма-
тист Деян Дими-
тров. 

Той ни разказа 
и за турнирите, 
които са изигра-
ли и предстои да 
изиграят в интернет простран-
ството с най-добрия си ученик 
Явор Николов. 

„В началото на април започ-
нах участието си в турнира за 
„Купа България“ по кореспон-
дентен шах. Стартът ми е до-
бър. Спечелих 3 партии, като 
очакванията ми са в близките 
2-3 месеца да завърша с победа 
още няколко и да се класирам 
в тройката. До края на година-
та предстои отборният финал 
на Европейското първенство. 
Имаме добър състав и само-
чувствие. Наскоро България 
шокира и сензационно победи 
Германия с в мач на 20 дъски. 
Германците и руснаците са су-
пер-силите в този спорт“, раз-
каза спортист № 1 на Шабла за 
2019 година.

„На 19 май, Явор Николов 
ще участва в първото по рода 
си официално Европейско он-
лайн първенство – 16-31 май. 
То ще се проведе на сайта chess.
com в различни групи и на 
различни етапи в зависимост 
от рейтинга на състезателите. 
В групата на Явор до момента 
има записани над 900 играчи. 
Първите 250 в класирането 
от всеки поток продължават 

напред. Интересът е огромен. 
Освен това, Явор всяка събота 
участва в турнир на национал-
ните отбори до 16 години. Той 
се провежда в lichess. Тимът ни 
винаги се класира в тройката и 
е много полезен за „сверяване 
на часовниците“ с връстни-
ци от цял свят. След турнира, 
обикновено неделята в Скайп 
връзка, отделяме доста време 
за анализ на партиите от пред-
ния ден“, сподели Деян. 

В началото на май трябваше 
да се проведе традиционният 
Международен шахматен фес-
тивал в Шабла. Поради извън-
редното положение и наложе-
ните забрани, той бе отложен.

„Все още не мога да фикси-
рам точни дати и да кажа кога 
ще проведем турнира. Може 
би през октомври. Ситуация-
та се мени всеки ден. Чакаме 
допълнителните разпоредби 
от Министъра на спорта. Има 
надежди, че през юли най-рано 
ще бъдат организирани пър-
вите турнири по практически 

шах, които бяха отложени. 
Предстоят много състезания 
от националния и междуна-
родния календар, които трябва 
да бъдат сбити в няколко ме-
сеца. Пропаднаха ми участия 
в чужбина – Италия, Сърбия, 
Румъния, а това са сериозни 
пропуснати ползи от наградни 
фондове. Ситуацията при мен 
по никакъв начин не се разли-
чава от ситуацията при служи-
тел на фирма в неплатен отпуск 
или загубил работата си, който 
няма яснота как и кога отново 
ще може да упражнява профе-
сията си. За щастие, имаме въз-
можността на играем онлайн, 
но не е същото. Първо – няма 
приходи и второ - шахът, как-
то всички останали спортове, е 
борба на умения, но и психика. 
От голямо значение са реакци-
ите на противника ти по време 
на партия. Емоции, жестове, 
поведение и всички останали 
неща, които ни дават информа-
ция за състоянието му и са от 
огромно значение. В този ред 
на мисли бих казал, че шахът 
на живо е спорт, а в интернет 
по-скоро игра“, завърши Дими-
тров.

Изгрев 

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ВОДНОСПАСИТЕЛНА 
ДЕЙНОСТ НА НЕОХРАНЯЕМИ ПЛАЖОВЕ 

Министърът на туризма Н. 
Ангелкова със своя заповед оп-
редели неохраняемите плажове 
за 2020 г.

Областният управител на 
област Добрич, като възложи-
тел по смисъла на Закона за 
обществените поръчки, пуб-
ликува Решение за откриване 
на процедура чрез публично 
състезание, за възлагане на об-
ществена поръчка с предмет: 
„Организиране и извършване 
на водноспасителна дейност 
през 2020 г. на територията на 
неохраняемите морски плажо-
ве в област Добрич: „Космос“, 
“Крапец-север“ (без част 3), 

„Шабла“, „Добруджа-север 1“, 
„Добруджа-север 2“, „Болата“ и 
„Фиш-Фиш нов““.

Неохраняемите плажове 
на територията на област До-
брич са 20 на брой, посочени 
в приложение на заповедта на 
министър Ангелкова, с коя-
то бе възложено на областния 
управител до 30 април 2020 
г. да предложи схеми за обез-
печаване на водноспасителна 
дейност през лято 2020 на не-
охраняеми плажове, на кои-
то ще бъде осигурена охрана 
през активните летни месеци. 
Водноспасителната дейност 
следва да се извърши съгласно 

утвърдената от Министерство 
на туризма програма за орга-
низация на водноспасителната 
дейност за летен сезон 2020 г., 
която включва осигуряването 
на 9 (девет) броя стационарни 
спасителни поста на посоче-
ните морски плажове в област 
Добрич, с минимум по 2 (два-
ма) спасители на всеки пост, с 
работно време от 08:00 до 18:00 
ч. всеки ден.

Изпълнителят следва да 
обезпечава водноспасителната 
дейност на обявените неох-
раняеми морски плажове, със 
следния брой постове:

1. „Космос“, община Шабла, 

брой постове - 1 (един);
2. “Крапец-север“, без част 3, 

община Шабла, брой постове - 
2 (два);

3. „Шабла“, община Шабла, 
брой постове - 2 (два);

4. „Добруджа-север 1“, об-
щина Шабла, брой постове - 1 
(един);

5. „Добруджа-север 2“, об-
щина Шабла, брой постове - 1 
(един);

6. „Болата“, община Кава-
рна,  брой постове - 1 (един);

7. „Фиш-Фиш нов“, общи-
на Балчик“, брой постове - 1 
(един).

Пресцентър ОА Добрич

Маргарита Павлова: „ГОРДА СЪМ, ЧЕ МОИТЕ 
УЧЕНИЦИ СА УЧИТЕЛИ НА ДРУГИ УЧИТЕЛИ!“

За хората на духа, знанието и просвещението в България, 
24 май е най-святия и най-българския празник. Неслучайно, в 
навечерието му, „Изгрев“ се срещна с една начална учителка, 
която за 36-те си години трудов стаж е научила на четмо и 
писмо 10 випуска малки шабленци. Светлината на знанието 
е проправила път през Буквара и Читанката до съзнането на 
стотици „нейни“ деца, включително и пишещия тези редове.  
Ето и разговора ни с г-жа Маргарита Павлова: 

„Изгрев“ – Г-жо Павлова, 
честит празник! Как Вие чувст-
вате 24 май?

Маргарита Павлова – Благо-
даря, честит да е и на теб! За мен 
това е най-хубавият български 
празник! 

„Изгрев“ – Бихте ли споде-
лили с нашите читатели споме-
ни от Празника на българската 
писменост?

Маргарита Павлова – Пазя 
24 май в сърцето си още от мо-
ите детски години в родното ми 
село Горичане, когато кичехме 
ликовете на Кирил и Методий 
с божури. Нашите учители ни 
водеха пеша до гората в близост 
до с. Горун, където  беряхме бо-
журите. По пътя до там и на връ-
щане пеехме песни в прослава 
на светите братя. Беше в средата 
на 40-те години на ХХ век. Ни-

кога няма да забравя и първата 
си учителка, госпожица Райна 
– красива, усмихната...Може би 
тя ми предаде и любовта към 
учителската професия, която аз 
предадох на моите ученици, те 
на техните и така... И в шаблен-
ското училище, всяка година, 
за мен подготовката за 24 май 
започваше още с първия учебен 
ден – с посрещането на децата в 
училище.  И до самия празник, 
с вълнение, учители и ученици 
заедно организирахме много 
мероприятия, посветени на 24 
май – Празника на българската 
писменост!

„Изгрев“ – Няма как да не 

Ви попитам, според Вас ефек-
тивна ли е дистанционната 
форма на обучение при децата 
от начален етап?

Маргарита Павлова – Аз ня-
мам практически опит, както 
и пряк поглед върху дистан-
ционната форма на обучение, 
но от това, което следя по ме-
диите, както и от онова, което 
близките ми са споделяли (бел. 
ред. - голямата й дъщеря огла-
вява катедра „Информационни 
технологии“ в Технически уни-
верситет гр. Варна, а двамата й 
внуци работят в просперираща 
IT-фирма в София), тази фор-
ма дава положителни резулта-
ти, но при ученици с по-голям 
опит. Докато с малките от на-
чалното училище учителите 
тепърва трябва да продължат 
работата през лятото и то ин-

дивидуално. На всяко дете 
трябва да бъде проверена пак 
писмената подготовка и техни-
ката на четене, за да могат де-
цата да започнат новата учебна 
година еднакво подготвени. И 
то добре подготвени!

„Изгрев“ – С какво от по-
стигнатото през годините мо-
жете да бъдете горда?

Маргарита Павлова – Гор-
да съм, че за 36 години трудов 
стаж нямам нито закъснение, 
нито дори един ден отсъствие 
от училище! Богата, горда и 
щастлива съм с това, че успях да 
предам своята обич и преданост 
към българския език и учили-

щето и на „своите“ деца! Обу-
чих деца, с които всеки учител 
може да бъде горд, не мога да 
ги изброя всички, но примерно 

за съжаление вече покойният 
Георги Давидов, Иван Христов, 
Илко Нанев, теб... Не мога да 
не бъда горда и от факта, че по 
моя път на учител, поеха 18 от 
моите ученици ( бел. ред. - ре-
корден брой за шабленски на-
чален учител). От преминалите 
и сега работещите в училищата 
в Общината – Маргарита Тодо-
рова, Парешка Димитрова, Ке-
ранка Аврамова, Стефка Бале-
ва, Атанаска Георгиева, Дарина 
Нанева... И сега, като ги срещна 

на улицата, съм щастлива, че 
дадох първите стъпки на хора, 
които са издигнали и издигат 
авторитета на училищата в на-
шата община, както и на самата 
община! За мен не може да има 
по-голям подарък за 24 май!

 „Изгрев“ – Тази година Де-
нят на Кирил и Методий ще 
мине без венци и божури, но 
какво ще е вашето пожелание 
към хората в навечерието на 24 
май?

Маргарита Павлова – Нека 
първо бъдат здрави! Всеки по 
своему да отпразнува най-бъл-
гарския празник, но да поднесе 
стръкче цвете на подходящите 
места. А за след година, нека да 
бъдем по-организирани, по-дис-

циплинирани и победили ко-
варния вирус, и всички заедно 
на площада да запеем „Върви 
народе възродени!“. Отново да 
закичим с венци и божури порт-
ретите на светите братя Кирил и 
Методий и техните ученици, и 
техните последователи!

„Изгрев“ – Сърдечно Ви бла-
годаря за този разговор!

Маргарита Павлова – И аз ти 
благодаря за вниманието в наве-
черието на Празника, Данчо!

Разговаря Йордан Енев

Четири дни преди 24 май, 1973 г., колективът на ЕСПУ „Асен 
Златаров“ пред училището.

Годината е 1967-а, класът на г-жа Павлова е подреден за мани-
фестация. Вдясно на снимката е класната, Маргарита Павло-
ва, а на първия ред вляво, настоящият директор на ОУ „Св. 
Климент Охридски“ – Маргарита Тодорова.

На Празника през 1978 година, набор 1970 вече са грамотни. 
Вдясно на снимката е класната, Маргарита Павлова, а вляво – 
възпитателят, Стоянка Рачева.

Деян Димитров и Явор Николов на церемо-
нията по награждаването на „Спортист на 
Шабла 2019“.


