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 „България! Какъв дълбок и нов смисъл има тая дума. Как трепва и боли душата, как всяка буква дълбоко се връзва в нея, всяка 
буква открива жива, мъчителна рана.“

Йордан Йовков

МИСЪЛ НА БРОЯ

КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 21 май се проведе извън-

редно заседание на Общинския 
съвет. На него присъстваха 10 
от 11 общински съветника.

Дневният ред включваше 
две докладни записки за раз-
глеждане.

Съветниците отмениха ре-
шение №85 по Протокол №11 
от проведено заседание на Об-
щинския съвет на 29.04.2020 
година. Те приеха и повторно 
Решение №87 от 29 април, т.г, 
с което е приета Наредба за 
изменение и допълнение на 
Наредба за реда за придобива-
не, управление и разпореждане 
с общинско имущество, след 
заповед на областния управи-
тел, който визира удължава-
нето на законовите срокове до 
30.06.2020 година преди извън-
редното положение в страната.

Измененията в Наредбата са 
с цел синхронизиране на сро-
ковете за ползване отстъпката 
от 5%, предвидена в чл.28 ал.2 и 

чл.60 ал.1 от Закона за местни-
те данъци и такси, при плащане 
на данъка за цялата година за 
недвижимите имоти или пре-

возните средства. Този срок, 
който в ЗМДТ е 30 април, с §26 
от Предходните и заключител-
ни разпоредби на Закона за 

мерките и действията по време 
на извънредното положение е 
удължен до 30 юни.

Изгрев

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЗА 
ЖИВОТНОВЪДИТЕ 

Управляващият орган 
на Програма за развитие на 
селските райони за периода 
2014-2020 г.  приема проект-
ни предложения по процеду-
ра по подмярка 5.1 „Подкрепа 
за инвестиции в превантивни 
мерки, насочени към ограни-
чаване на последствията от 
вероятни природни бедствия, 
неблагоприятни климатични 
явления и катастрофични съ-
бития“. Основна цел на мяр-
ката е намаляване на  риска и 
ограничаване на последстви-
ята от заразни болести по 
животните, чрез което ще се 
спомогне за защитата на сел-
скостопанското производство 
от въздействието на природни 
бедствия, ще се ограничи въз-
можността за разширяване на 
Африканска чума по свинете и 
други заразни болести, наблю-
давани при птици и дребни 
преживни животни.

Общият бюджет по проце-
дурата е 45 905 931 лв., като за 
кандидатите – публични су-
бекти (Българска агенция по 
безопасност на храните, Из-
пълнителна Агенция „Борба 
с градушките“, Национален 
диагностичен научноизследо-
вателски ветеринарномеди-
цински институт „проф. д-р Г. 
Павлов“) е предвиден бюджет 
от 9 387 840 лв. За кандидати-
те частни субекти - земеделски 
стопани, размерът на безвъз-
мездната финансова помощ  
възлиза на 36 518 091 лв.

Проектни предложения 
могат да подават земеделски-

те стопани отглеждащи свине, 
птици и дребни преживни жи-
вотни, включително и стопани 
с животновъдни обекти, по-
страдали от усложнена епизо-
отична обстановка Те трябва 
да са регистрирани по реда на 
Наредба № 3 от 1999 г. и да не са 
прекратявали селскостопанска 
си дейност, свързана с отглеж-
дането на животни, считано 
от 1 януари 2018 г. до момен-
та на подаване на проектното 
предложение. Изключение са 
случаите, в който дейността е 
преустановена вследствие на 
възникване на епизоотична 
обстановка, наложила унищо-
жаване на отглежданите жи-
вотни. Също така трябва да 
имат минимален икономиче-
ски размер на стопанството си 
не по-малко от левовата равно-
стойност на 8 000 евро, измерен 
в стандартен производствен 
обем (СПО). За кандидати, 
чиито животновъдни стопан-
ства са засегнати от усложнена 
епизоотична обстановка, могат 
да докажат изискуемия мини-
мален размер на стопанството 
чрез представяне на прото-
кол за унищожаване/убиване 
на животните по образец на 
БАБХ, като се вземат предвид 
броя на животните, които не 
са възстановени към датата на 
подаване на проектното пред-
ложение. 

По процедурата ще се под-
помогнат инвестиции насоче-
ни към превенция и ограни-
чаване на възможностите за 
разпространението на заразни 

болести по селскостопанските 
животни. Допустими са след-
ните дейности: закупуване или 
изграждане на  инсталации и 
оборудване за дезинфекция; 
изграждане на огради и пре-
градни съоръжения в рамките 
на стопанствата; закупуване 
на съоръжения и оборудване 
свързано с осигуряване на пре-
венция, включително за пови-
шаване на безопасността при 
съхранение на фуражи; инвес-
тиции свързани със съхране-
ние на странични животински 
продукти; санитарна инфра-
структура в т.ч. за осигуряване 
на качество на водата, обновя-
ване на помещенията, в които 
се отглеждат животните, съо-
ръжение за обеззаразяване на 
местата за съхранение на тор, 
торови течности и техноло-
гични води. Планираните дей-
ностите за подпомагане трябва 
да са в съответствие с мерките 
за биосигурност за животно-
въдните обекти, определени в 
Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за 
ветеринарномедицинските из-
исквания към животновъдните 
обекти.

Минималният размер на 
допустимите разходи за едно 
проектно предложение е 15 
000 лв. Максималният за сви-
невъдните стопанства е 1 955 
800 лв., за кандидати отглеж-
дащи птици е до 977 900 лв и за 
стопанства с дребни преживни 

животни - до 391 160 лв. Фи-
нансирането по мярката въз-
лиза на 70% от размера на до-
пустимите разходи за стопани, 
които са засегнати от услож-
нена епизоотична обстановка 
настъпила след 1 януари 2018 
г. и 60% за останалите. Канди-
датите имат възможността да 
заявят финансовата помощ до 
50%, което ще им позволи да 
извършват дейности и разходи 
след подаване на проектното 
предложение. 

Пакетът с документи е дос-
тъпен в системата за електрон-
но кандидатстване ИСУН 2020 
https://bit.ly/35QB5q0 и интер-
нет страницата на Министер-
ството на земеделието, храните 
и горите.

Подаването на проектни 
предложения се извършва по 
електронен път чрез попълва-
не на уеб базиран формуляр за 
кандидатстване, с използване-
то на квалифициран електро-
нен подпис (КЕП), чрез модула 
„Е-кандидатстване“ в ИСУН на 
следния интернет адрес: https://
eumis2020.government.bg.

Крайният срок за канди-
датстване е 10.07.2020 г. 17:30 
ч. Кандидатът може да поиска 
разяснения по насоките в срок 
до 3 седмици преди изтичане-
то на срока за кандидатстване 
на следния електронен адрес: 
rdd@mzh.government.bg или 
чрез ИСУН 2020

ЗАПОВЕД
№ РД-04-195

гр. Шабла,  21 май 2020 година
На основание чл. 44, ал. 1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 
обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 
2020 год. извънредна епидемична обстановка по предложение 
на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане мерки 
на територията на страната и Заповед № РД – 01 – 272/ 20 
май 2020 год. на Министъра на здравеопазването
Н А Р Е Ж Д А М:
1 . Възстановявам дейността на Детска градина „Дора Габе“ 
гр. Шабла и изнесена група с. Крапец, и Целодневна детска 
ясла „Радост“ гр. Шабла, считано от 26 май 2020 година.
2. Задължавам директорките на Детска градина „Дора Габе“ 
гр. Шабла и Целодневна
детска ясла „Радост“ гр. Шабла да разработят:
- Вътрешни правила за организиране дейността на Детската 
градина „Дора Габе“ и изнесената група в с. Крапец и 
Целодневна детска ясла и възстановяване приема на 
децата в условията на COVID – 19, съгласно предоставените 
указания от Министъра на здравеопазването и Министъра на 
образованието и науката (Приложение № 1);
- Декларации за информирано съгласие на родителите за 
работата на детската градина и целодневна детска ясла в 
условията на COVID – 19.
3. Всички допълнителни дейности (изучаване на чужди 
езици, танци, изобразително изкуство, спорт, театър и други) 
са забранени до второ нареждане.

Приложение № 1 е неразделна част от заповедта.
МАРИЯН  ЖЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

ЦСРИ ОТНОВО ОТВОРИ 
ВРАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

Кметът на община Ша-
бла, Мариян Жечев, като 
доставчик на социални услу-
ги, със Заповед №04-196, на 
19.05.2020 г., разреши Центъ-
рът за социална рехабилита-
ция и интеграция (ЦСРИ) в 
Шабла, да възстанови работа-
та си с потребители при спаз-
ване на всички противоепиде-
мични мерки и предписания. 
Работата с потребителите се 
извършва индивидуално, по 
изготвен график. Спазват се 
мерките за социална дистан-
ция. С децата се работи все 
още дистанционно. През из-
миналата седмица, от ЦСРИ 
отчитат посещаемост от 95% 
от потребителите си, като ос-

таналите 5% са предпочели до 
края на месеца да спазват со-
циалната изолация.

Целевата група на ЦСРИ е 
рискова по отношение на мо-
ментната обстановка. Нашият 
мултидисциплинарен екип пое 
предизвикателството и през 
последните два месеца работи 
дистанционно и мобилно, за да 
предостави качествени услуги 
на потребителите на Центъра, 
с цел преодоляване на негати-
вите от социалната изолация, 
постигане на полезност и ут-
върждаване на чувството за 
значимост.

ЦСРИ отново показа, че е 
едно голямо семейство. 

ЦСРИ Шабла

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБШИНСКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ШАБЛА

В изпълнение на Решение 
№ 211/31.05.1993 г. на Минис-
терския съвет на Република 
България, 2-ри юни е обявен 
за ден на Ботев и на загина-
лите за свободата, чиято па-
мет се почита с вой на сирени.  
В тази връзка на 2-ри юни 2020 
г. на територията на населе-
ните места в община Шабла, 
в продължение на 2 минути 
- от 12:00 до 12:02 часа, ще се 

проведе тренировка с реално 
задействане на сиренната сис-
тема със сигнал „Въздушна 
опасност“. 

Приканва се населението,  
по време на воя на сирените, 
да не предприема действия 
породени от безпокойство, 
да остане в покой и с едноми-
нутно мълчание да се почете 
паметта на загиналите за сво-
бодата.
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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 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

КУПУВАМ
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

Топ цени!
Телефон: 0895 71 83 83

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

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон:0878 263 071

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

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

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

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.

СЪОБЩЕНИЕ
за задължителна регистрация на 

животновъдните обекти – лични стопанства
На основание чл. 137, ал. 13 от Закона за ветеринарноме-

дицинската дейност,  във всички кметства и кметски наме-
стничества от община Шабла се приемат заявления до Ди-
ректора на Областна дирекция по безопасност на храните, за 
регистрация на животновъдни обекти – лични стопанства, 
за отглеждане на селскостопански животни. 

Заявления се приемат предварително и от стопани, които 
възнамеряват след 01.09.2020 г. да отглеждат в обектите си до 
три броя прасета за угояване, различни от свине майки и не-
кастрирани нерези.

Към заявлението се прилагат документи за собственост 
или право на ползване на обекта и осигурено ветеринарноме-
дицинско обслужване на обекта.

Съгласно Наредбата за ветеринарномедицинските из-
исквания към животновъдните обекти, касаещи отглежда-
нето на животни, в личните стопанства на физически лица 
могат да се отглеждат до:

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

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

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

два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна въз-
раст;

десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от 
сто броя общо;

петдесет възрастни птици независимо от вида;
сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.

С подаването на заявление за регистрация собственикът 
на животновъден обект – лично стопанство декларира, че е 
запознат с основните си права и задължения по отглежда-
нето на животни за лични нужди, произтичащи от законо-
дателството.

Образец на заявление за регистрация на животновъден 
обект – лично стопанство е публикуван на Интернет страни-
цата на община Шабла - https://shabla.bg/, раздел „Админи-
стративно обслужване“ – „Административни услуги“ – „Ад-
министративни услуги „Екология и селско стопанство“ и е 
наличен във деловодството на община Шабла, в кметствата и 
кметските наместничества по населени места.

ПОКАНА
УС на ЗК „Янтар” с. Пролез, общ. Шабла, обл. Добрич, свик-
ва Годишно отчетно  събрание на 20.06.2020 г.(събота)  от 

9:00  часа в Пленарна зала на Община Шабла, ет.2 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на член-кооператори.

(докл.  Председателят на кооперацията)                                     
2. Отчет  на УС за дейността на ЗК ”Янтар” 

(докл. Председателят на кооперацията)                                                     
3. Приемане на Годишния финансов отчет и Счетоводен баланс  
на ЗК „Янтар”

                                                               (докл.  Гл. счетоводител)                                                   
4. Отчет на КС на ЗК „Янтар”

                                                             (докл.  Председателят на КС)  
5. Приемане на нов  Устав на ЗК „Янтар” с. Пролез
6. Текущи

При липса на кворум, събранието ще се проведе  1 час по- 
късно, независимо от броя на присъстващите.

Приканваме всички член-кооператори  
да присъстват на събранието.

   От Ръководството на ЗК „Янтар”

ЗА СПАСИТЕЛНАТА МИСИЯ ПРИ НОС КАРТАЛБУРУН 
НА АНГЛИЙСКИЯ ПАРАХОД „ЕВЕЛИН“ 

Карталбурун (от турски – 
Орлов нос) е нос в северната 
част на Българското Черно-
морско крайбрежие, недалеч от 
Дуранкулашкото езеро.  

На 21 юли 1877 г. на юг от 
нос Карталбурун потъва една 
от спасителните лодки на ан-
глийския параход „Евелин“ 
(Evelyn), собственост на ан-
глийската железопътна компа-
ния (The Danube and Black Sea 
Railway and Kustendje Harbour 
Company Limited). Тя е нато-
варена с българи – бежанци от 
башибозушките изстъпления 
в този край в началото на Ру-
ско-турската (Освободителна) 
война от 1877-1878 г. Прето-
варена лодката се преобръща 
преди да достигне парахода, 
закотвен на около 500 м от 
брега. Загиват между 21 и 41 
души, сред които жени и деца. 
С парахода в Кюстенджа (от 15 
юли 1877 г. в руски ръце), са до-
карани 380 бежанци, 9 от които 
тежко ранени. 

 На 10 (22) юни 1877 г. 14-и 
руски армейски корпус, под 
командването на генерал-лей-
тенант Аполон Ернестович Ци-
мерман, форсира река Дунав 
между Галац и Браила и заема 
Северна Добруджа. На 3 (15) 
юли 1877 г. флигел-адютант 
полковник граф Орлов-Денисов 
с 29-и Донски казашки полк и 
4-та Донска конна артилерийска 
батарея влиза в Кюстенджа, на-
пусната от османските войски. 
На 12 (24) юли флигел-адютант 
капитан А. Д. Милютин влиза в 
изоставената и полуразрушена 
Мангалия. Редовната османска 
армия (над 10 хиляди души) се 

изтегля към Хаджиоглу Пазар-
джик (Добрич), Балчик и Варна 
и територията на юг от линията 
Черна вода – Меджидия – Кюс-
тенджа се превръща в ничия 
земя. Тук в защита на султана 
вилнеят башибозушки конни 
отряди, съставени от черкези 
и кримски татари. Те прила-
гат тактиката на „изгорената 
земя“ чрез грабежи, отвличане 
и убийства на беззащитното 
християнско население. Един 
от тези отряди (около 1 000 
башибозуци) напада селата в 
приморска Добруджа на юг от 
Кюстенджа. Нападнати и разси-
пани от башибозуците са селата 
Саръ Муса (Смин), Караманлии 
(Ваклино), Саталмъш (Езерец) 
и Шабла. На 26 юли 1877 г. те 
са посетени от английския ви-
цеконсул във Варна Уилям Хе-
нри Далзиъл, който в доклади 
до английския консул в Русчук 

Ричард Рийд и посланика в Кон-
стантинопол (Истанбул) – Ос-
тин Хенри Леярд описва грабе-
жите, насилията и убийствата. 

Командирът на англий-
ския патрулен кораб „Рапид“ 
(HMS “Rapid”) Едмънд Чарлз 
Дръмънд в доклад до англий-
ския посланик Леярд пише:

Командир Дръмънд до г-н 
Леярд

„Рапид“, Варна, 25-и юли 
1877 г.

Господине,
В съответствие с телеграма-

та на Ваше превъзходителство, 
получена на 21-и този месец, аз 
тръгнах вечерта на същия ден 
за Кюстенджа, с подполковник 
Санки [английски вицеконсул 
в Кюстенджа] на борда.

При пристигането ми там 
на следващата сутрин бях уве-
домен, че черкезите и татарите 
грабят и гнетят християните в 

селата между Мангалия и Ша-
бла, и че малкият британски 
параход „Евелин“ се е спуснал 
до едно място преди село Ду-
ранкулак и селото Карапча – на 
няколко мили навътре в суша-
та, и установил, че жителите на 
това последно село се укриват 
в средата на едно езеро. Чер-
кезите и татарите, преценени 
на около хиляда души, били 
видени от екипажа на „Евелин“ 
да се оттеглят. Тези мароде-
ри били ограбили и запалили 
селото, убили петима мъже, 
ранили шестнайсет мъже и 
жени, и отвлекли 22 момичета. 
„Евелин“ откарал в Кюстенджа 
около 380 души; но, за нещас-
тие, поради преобръщането на 
малката лодка, известен брой 
жени и деца (според различни-
те твърдения – от 21 до 41) се 
удавили.

При тази информация аз се 
отправих незабавно към мяс-
тото на размириците и, с прис-
тигането си на едно място на 
около десет мили северно от 
Шабла, изпратих на брега, за да 
получа информация от бълга-
рите, които се виждаха да рабо-
тят на полето и които отначало 
бяха готови да избягат. Те, все 
пак, съобщиха, че тяхното село 
не било безпокоено и като цяло 
крайбрежието чак до Калиакра 
било спокойно, както и че дос-
та хора са намерили убежище 
на Калиакра. ...

Имам честта да бъда, Госпо-
дине, Ваш покорен слуга.

Е. Дръмънд.
Анастас Ангелов E-mail: 

an_angelov@abv.bg
Продължава в бр. 20

Преобръщане на лодка с български бежанци край брега на Черно 
море. // The Illustrated London News, No. 1988, Vol. LXXI, Saturday, 
August 18, 1877
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ШЕСТО ИЗДАНИЕ
НА 

НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
„ГЕОРГИ ДАВИДОВ“

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

ПОЕТИЧЕН КЪТ 

ЗА ХВЪРЧАЩИТЕ ХОРА

Те не идат от космоса,
те родени са тук,
но сърцата им просто са
по-кристални от звук.

и виж, ето ги, литват над балкони с пране,
над калта, над сгурията в двора,
и добре, че се срещат единици поне
от вида на хвърчащите хора!

А ний бутаме някак си
и жени ни влекат,
а ний пием коняка си
в битов някакъв кът,

и говорим за глупости, важно вирейки нос,
или с израз на снобска умора,
и изобщо стараем се да не става въпрос
за вида на хвърчащите хора.

И е вярно, че те не са
от реалния свят,
не се срещат на тениса,
нямат собствен „Фиат“,

но защо ли тогава нещо тук ни боли,
щом ги видим да литват в простора –
да не би да ни спомнят, че и ний сме били
от вида на хвърчащите хора?

Валери Петров (22.04. 1920 г. – 27.08. 2014 г.)

През есента ще отбележим 140-годишнината от рождение-
то на певеца на Златна Добруджа – Йордан Йовков. По този 
повод, а и броени дни преди 1 юни- Деня на детето, публикуваме 
написаната от 17-годишната ученичка от СУ „Асен Злата-
ров“, Зорница Трифонова творба:

ДОБРУДЖА НА ХЛЯБ МИРИШЕ
‘‘Слънцето грее – изга-

ря, земята, сякаш прегаря. 
Златни си жита изпича, Добру-
джа на хляб мирише.‘‘

Добруджа! Моята земя! 
Къде е нейното начало?

Най-напред е Тишина. 
Слънцето гали повърхностния 
слой на земята ни. Слънчевите 
лъчи проникват все по-дъл-
боко. С нежност и топлина я 
правят  плодородна. Небето 
изпраща дъжд, за да се увеличи 
силата на земята. И всичко това 
в Тишина. Радостна тишина. 

Постепенно хората откри-
ват тази земя. Най-напред 
харесват нейните пасбища за 
стадата си, след това оценяват 
силата на чернозема. Все по-
вече сеят, тежките класове ги 
въодушевяват и те ги събират 
с песен. Докъдето се чува пе-
сента, дотам нивите са пред-
пазени от градушка. Смеят 
се, пеят и жънат…Тишината 
отстъпва. Радва се на жътва-
рите. На децата, които носят 
вода и помагат, колкото мо-
гат. Радва се на селата, пълни 
с трудолюбиви добруджанци, 
които сутрин тръгват към 
нивите си. Дошло е време за 
жътва. Жътварки с бели за-
брадки (ръченици) и сърпове 
в ръка събират натежалите 
класове и носят тежки снопо-
ве. Празник е. Слънцето огря-
ва земята. Лъчите му галят 
всяко зрънце. Земята гори, а 
жътварките продължават да 
събират реколтата неуморно, 

защото за тях житото е Божи 
дар. 

Впрягат се конете с кару-
ците, които извозват готовите 
снопове от полето към селото 
до вършачката, която изкарва 
чистото жито. А от там в мел-
ницата, за да се смели житото 
на брашно и от него на пещта 
да се  приготви вкусен домашен 
хляб. В моята Добруджа вече 
има всичко. Като има хора, има 
много възможности, следова-
телно има всичко. Не само мел-
ници. Има училища, читалища, 
църкви. Има не само работа, 
има и хора на мегдана. Труд и 
веселие се редуват… Тишината 
отстъпва трайно. Така е през 
лятото, по жътва, но лятото се 
подготвя през зимата, когато е 
приказка…

…Вкусен, топъл хляб в ог-
нището на баба и дядо. Ухание 
на току-що изпечено богатство. 
Погледнеш през прозореца и 
виждаш как пухкав бял сне-
жец пада на земята, застила със 
снежна покривка нивята, засе-
ти с житни и зърнени култури, 
и поздравява морето, което си 
почива и се приготвя за след-
ващия летен сезон. Пее без-
препятствен вятър, под чиято 
сила се огъват дърветата, гони 
снега през полето, трупа го на 
преспи. Няма хълмове, няма 
прегради за вятъра, неговата 
песен господства през зимата 
над Добруджа. Но ние знаем…
Земята е бяла и крие под себе 
си плодородната почва, която 

приготвя следващата реколта. 
Върху посевите на Добруджа 
има калпак, а това води до бе-
рекет, до много жито и хляб. 

И отново е пролет, лято…
Добруджа – мой роден край. 

Благодатна земя! На хората 
от други, по-бедни райони на 
България им е било извест-
но, че ако с тяхното жито едва 
изкарват зимата, в Добруджа 
стъпват върху две педи зърно. 
Така е било. Не са гладували 
добруджанци, но не им е било 
лесно на нивата. Непосилни-
ят труд под жаркото слънце е 
спомен колкото красиво свър-
зан с младостта, толкова и те-
жък. Сърпът на жътварите и 
техният труд е заменен от ма-
шини. Нова песен се носи над 
житата… Тишината с радост 
отстъпва… И днес жени с на-
родни носии, пити и песни ри-
туално откриват жътвата.  Но 
нова е истинската песен, която 
се носи сега над чернозема. Пе-
сента на машините – комбайни 
и вършачки.

Добруджа – мой роден край. 
Обагрен от пъстри пейзажи 
и шумни звукове на тракто-
ри и комбайни. Земя на тежък 
труд и пот на челото. Земя на 
земеделци и фермери, които 

я приемат за своя майка. Тя е 
тази, която дава храна не само 
на нас, децата на Добруджа, но 
и на цяла България. Тук, в рав-
нината, въздухът мирише на 
хляб. Богат е този, който има 
възможността да живее на тази 
земя. Богата съм и аз самата. 
Накъдето и да погледна, пред 
погледа ми са цели блокове от 
златни ниви, в които се жълтее 
жито. 

Животът на земеделци-
те обаче не е безпроблемен. 
Има дни на суша. Дни, в кои-
то най-много се нуждаят от 
дъжд, който да напои земята и 
да й помогне да произведе же-
ланата реколта. Има и много 
дъждовни дни, които вредят 
на посевите. От старите хора 
съм чувала, че сушата храни, а 
кишата не храни. Земеделието е 
занаят, който зависи и се влияе 
от метеорологичните условия. 
Хората се молят както за слън-
це, така и за дъжд, и за сняг. А 
природата се променя, проме-
няме се ние, хората, променя се 
животът ни. Добруджа също се 
променя.

Добруджа – мой роден край. 
Днес си различна. Все така кра-
сива и богата през всеки сезон, 
но година след година Тиши-
ната отново се заселва над теб. 
Най-напред опустяха учили-
щата, след това се обезлюдиха 
селата. Няма деца да играят, 
няма жени и мъже да пеят и да 
вият хора. Самотна е песента 
на машините, които работят 
на полето. Макар и в Тишина 
ти пак даряваш, моя Добруджа, 
зърно и хляб. И колкото повече 
даваш, толкова повече имаш, 
защото си рожба на Слънцето 
и Небето, защото ти си нашият 
Божи дар.

Зорница Трифонова  
Трифонова

ЗДРАВEЙТЕ ОТНОВО, СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ!
Тази година се навършват 

100 години от рождението на 
Валери Петров, обичан българ-
ски поет, сценарист, драматург 
и преводач. Роден е на 22 април 
1920 г. в град София. Истин-
ското му име е Валери Нисим 
Меворах. Учи в Италианското 
училище в София, а след това 
завършва медицина в Софий-
ския университет.

Пише стихове, пиеси, ки-
носценарии за възрастни, пре-
вежда. Прочут е със своите 
преводи на Уилям Шекспир 
на български език. Създава и 
запомнящи се творби за деца, 
най-популярните от които са 
„Пет приказки”, които са при-
чината Валери Петров да бъде 
вписан в почетния списък на 
Международния съвет по дет-
ската книга.

Носител е на литературната 
награда на Министерството на 
просветата за 1987 г., на награ-

дата „Христо Г. Данов” за ця-
лостен творчески принос (2006 
г.) и на държавната награда „Св. 
Паисий Хилендарски” от 2007 г. 
През 2013 г. Валери Петров по-
лучава и Наградата за европей-
ски гражданин на Европейския 
парламент – „За принос към 
българската култура и разби-
рателство между нациите.“ На 
27 август 2014 г. Валери Петров  
напусна този свят, като ни заве-
ща своето творчество.  

Загадката тази седмица е:
 От коя от „Пет-те приказ-

ки” на Валери Петров е след-
ния откъс? За жокер споделям 
илюстрация от приказката.

„И Самоче засвири на пи-
аното, а другите три лъча из-
чезнаха и се появиха след миг 
във вид на кукли — цигулар, 
офицер и дама — от старинна 
музикална кутия. Те танцуваха, 
докато Странният човек обяс-
няваше на Росето:

— Какво е валсът,
питаш ни ти.
Той е танц, при който
човек се върти.
 
Върти се не сам,
въртят се двама:
за валса са нужни
кавалер и дама.
 
Преди много години
един момък видял
една млада девойка
на някакъв бал.
 
Той на валс я поканил,
тя му дала ръка
и валсът, и валсът
завъртял ги така
 
вихрено, радостно,
че скоро след бала
се оженили те
и тя с радост му дала
 

3/4 цели
от своето време,
и той дал й 3/4
от своето бреме,
 
и в 3/4 такт
се родило бебе,
което приличало 1/4
на тебе,
 
така че остава
положителен факт
това, че без валса
в 3/4 такт,
 
не щеше да има,
драго Росенце мое,
сега кой да разпитва
валсът какво е.
Докато Странният човек го-

вореше, офицерът и дамата се 
въртяха в своя куклен танц. А 
сега и той самият се поклони 
пред Росето и я поведе във валса, 
и тя вече танцуваше, без да знае 
кога е научила стъпките му.”

Приказката е много инте-
ресна. Не се съмнявам, че който 
от вас не я е чел, ще я прочете!

Ето и отговорите на гатанки-
те в игрословицата от  брой 18: 

1 – Азбука; 2 – Училище; 
3 – Химикалка; 4 – Думи; 5 
– Библиотекар; 6 – Книга; 7 – 
Шестица. В сивите квадратчета 
трябваше да получите малко-
то име на ученика на Кирил и 
Методий, който преобразувал 
Глаголицата в Кирилица. Това е 
КЛИМЕНТ Охридски.

Пожелавам ви прекрасни и 
усмихнати дни!

Дияна Димитрова,  
библиотекар в детски отдел 

на библиотеката  
при НЧ „Зора 1894“ гр. Шабла
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ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!
ОБЩИНА ШАБЛА

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

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД клон ДОБРИЧ,  
офис Шабла

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

BIC: IABGBGSF
- набирателна сметка за депозити и гаранции:

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

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

BIC: IABGBGSF

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.

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

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ 
ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ И ДО АВТОГАРА ШАБЛА, 

КЪМ 25 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 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.

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

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА  
ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА: 

Храм“Свети Георги 
Победоносец“

с.Тюленово

Банка ДСК - клон Шабла
Разплащателна 

сметка-02-24564008
IBAN- 

BG74STSA93000024564008

РАЗРЕШИХА  КОЛЕКТИВНИЯ СПОРТ НА ЗАКРИТО
От 22 май се разрешиха 

колективните спортни зани-
мания на закрито, без състеза-
телен характер и без публика. 
От следващия вторник пък се 
разрешават индивидуалните и 
колективните спортни занима-
ния за деца до 18-годишна въз-
раст на закрито и на открито. 

Тези тренировки също не тряб-
ва да имат състезателен харак-
тер и трябва да са без публика.

Разрешени са и индивидуал-
ните спортни занимания на за-
крито и на открито, без състе-
зателен характер и без публика.

Изключение от забраната за 
провеждане на спортни меро-

приятия на открито и на закри-
то се допуска и по отношение 
на самостоятелните плувни 
комплекси и басейни, като не 
се разрешава функционира-
нето на прилежащите към тях 
търговски обекти.

Това нареди здравният ми-
нистър Ананиев със своя за-

повед на 20 май. С нея се раз-
решават както провеждането 
на обучение на кандидатите за 
водачи на моторни превозни 
средства за оказване на първа 
долекарска помощ, така и про-
веждането на курсове за обуче-
ние и квалификация на водни 
спасители.           Изгрев

Кирил  Йотов: ИМАМЕ ГОТОВА  ЛЯТНА  
ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА ЗА НАШИТЕ ДЕЦА

В Общински детски комплекс гр. Шабла (ОбДК), желаещите 
да развиват своите умения, заложби и таланти са възпита-
ници на детската градина и училищата в Общината. Пробле-
мите, произтичащи от „неочакваната ваканция“ , не може да 
са чужди и за работата на ОбДК от средата на март досега. 
По тази и други теми, разговаряхме с директора на ОбДК Ша-
бла, Кирил Йотов:

„Изгрев“ – Г-н Йотов, ще 
припомните ли на нашите чи-
татели, какви форми разви-
вате в ОбДК през тази учебна 
година?

Кирил Йотов – На 01.10.2019 
г. Общински детски комплекс 
стартира новата учебна година 
с 16 форми, чийто капацитет 
бе запълнен максимално. Деца 
от всички възрастови групи, а 
именно от детска градина до 
дванадесети клас са обхвана-
ти  според техните желания. За 
първа година, поради големия 
интерес сформирахме не един, 
а два мажоретни състава в две 
различни възрастови групи. 
Преди 13.03.2020 децата ре-
довно и с желание посещаваха 
извънкласните дейности, пред-
ложени от нас. По всичко личе-
ше, че ни предстои поредната 
успешна година с множество 
изяви и награди на общински, 
областни и национални кон-
курси в областта на танцовото 
изкуство, литературата и др.  

„Изгрев“ – Несъмнено из-
вънредното положение се от-
рази негативно и на Вашата 
работа, кои от обичайните 
мероприятия с участието на 
деца от ОбДК не се осъщест-
виха?

Кирил Йотов – За съжале-
ние е точно така. Карантината 
и невъзможността да работим 
в пряк контакт с децата се от-
рази изключително лошо. Про-
пуснахме редица традиционни 
състезания, конкурси и изя-
ви. Тази година например не 
успяхме да отбележим „Лаза-
ровден”, на който всяка година 
пресъздаваме обичая „Лазару-
ване”, не се проведе областния 
кръг на националния фестивал 
„Пусть всегда будет солнце”, на 
който с децата от клуб „Танцу-
вай с мен” в предходната го-
дина стигнахме до регионален 
кръг в гр. Шумен, не се проведе 
и фестивалът „Бялата лясто-
вица” в гр. Генерал Тошево, на 
който миналата година моми-
четата от мажоретния състав 
спечелиха първа награда в 
своята възрастова група, не се 
проведоха и областните със-
тезания на Младежките про-
тивопожарни отряди, където 
ежегодно участваме с нашия 
отбор. Ако в по-късен етап 
нещо се промени и организа-
торите имат възможност да 
осъществят тези форуми, ние 
със сигурност ще се включим 
в тях и ще пожънем успехи с 
нашите млади таланти. Изклю-

чително много съжаляваме, че 
тазгодишните първокласници 
не успяха да усетят радостта  от 
традиционно провеждания с 
тях карнавал на литературните 
герои и да блеснат в костюма на 
своя любим приказен герой. 

Децата от куклено-театра-
лен състав и клуб „Буратино” 
подготвиха с огромно старание 
поставените им пиеси, но на 
този етап няма как да ги пред-
ставят пред своите близки и 
приятели, както правят всяка 
година. Ще се радваме, ако има-
ме възможност да го осъщест-
вим в близко бъдеще.

24 май е прекрасен, цветен, 
вдъхновявящ празник в на-
шия календар. Най-красивият 
за всеки българин, особено за 
всички ученици и учители. Си-
гурен съм, че всеки гражданин 
на нашата община го свързва 
освен със светите братя Кирил 
и Методий и нашата азбука и 
с красивите абитуриенти, кои-

то традиционно дефилират по 
главната улица на Шабла, съ-
провождани от мажоретните 
състави. Събитие, което липс-
ваше на всички ни тази годи-
на…

„Изгрев“ – Във всички 
сфери на живота ни през 
„Covid-19-времето“ се налага 
да бъдем гъвкави и изобрета-
телни, за да продължи рабо-
тата ни своя ход по един или 
друг начин. Вие предвиждате 
ли мероприятия в тези усло-
вия и ако да, какви?

Кирил Йотов – Искрено се 
надяваме в най-кратък срок 
поне част от ограниченията да 
отпаднат. Дори  да ни разрешат 
да провеждаме занятия само 
на открито,  имаме готовност 
с цялостна лятна ваканционна 

програма, в която да обхванем 
всички желаещи деца, да ос-
мислим свободното им време с 
нещо полезно и приятно. 

„Изгрев“ – Какво ще по-
желаете на вашите възпита-
ници, пък и на всички деца и 
ученици в Шабла?

Кирил Йотов – Пожелавам 
на всички успешно да преми-
нат през това изпитание, да 
завършат учебната година с 
най-добри резултати и да не за-
бравят да се забавляват. Бъдете 
здрави!

„Изгрев“ – Благодаря Ви за 
това интервю.

Кирил Йотов – И аз благо-
даря за вниманието.

Разговаря Йордан Енев

Преди година, на организирания от ОбДК в Градския парк праз-
ник на детето – 1 юни, Кирил Йотов награждава щастливите 
деца на община Шабла.

24 май, 2919 г. Мажоретките на ОбДК танцуват на Градския 
площад в Шабла на изпращането на абитуриентите.


