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„Мирът е добродетелта на цивилизацията, а войната - ней-
ното престъпление“ 

 Виктор Юго

Мисъл на броя

ПРЕГЛЕДИ
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
30 май (сряда), 13:00 часа - Шабла Танцов състав „Българка“

ОТДАВАМ ПОД НАЕМ
Магазин за хранителни стоки – ново оборудване и изрядна 

документация, включително санитарно разрешително и 
лиценз за продажба на тютюневи изделия.

Магазинът се намира в СО „Кария“ (на Фара Шабла)
Телефон за контакт: 0888/760-286

От 7 до 11 май т.г. по покана на 
кмета на с. Каменка Иван Лефте-
ров самодейни групи от Шабла 
бяха на посещение в Украйна, 
в населеното с много българи 
село Каменка. Това е поредното 
наше посещение – двустран-
ните отношения в областта на 
културата между двете общини 
датират отпреди повече от десет 
години. Гостуващата група от об-
щина Шабла включваше  танцов 
състав „Българка“ и фолклорна 
група  „Добруджанка“ към НЧ 
„Зора“ гр. Шабла.

На 9 май село Каменка от-
белязва двоен празник – Деня 
на победата и празника на се-
лото. В чест на 9 май, Деня на 
победата, представителите на 
община Шабла поднесоха ве-

нец пред паметната плоча на 
загиналите във Великата оте-
чествена война 1941-1945 г. В 
празничния концерт, състоял 
се в същия ден в центъра на с. 
Каменка, се включиха и нашите 
момичета и момчета от танцов 
състав „Българка“, както и уча-
стничките от  фолклорна група  
„Добруджанка“.

Домакините бяха подгот-
вили и специална програма за 
свободното време на гостува-
щите си български приятели – 
посещение на градовете Изма-
ил и Одеса. 

Осъществената визита е по-
редната крачка в съвместните 
усилия на двете общини за ук-
репване на сътрудничеството 
между тях. 

ГОСТУВАНЕ НА ШАБЛЕНЦИ 
В ОБЩИНА КАМЕНКА 

Фолклорна група  „Добруджанка“

ПОКАНА
Кметският наместник на село Горун и НЧ „Свобода 1941“ 

Ви канят на Празника на селото.
На 24 май 2018 година от 11.00 часа  

пред сградата на кметството.
Заповядайте да празнуваме заедно!                                                                                    

На 14 май СУ „Асен Златаров“- Шабла 
изпрати своите зрелостници от випуск 
2018 година – 11 момичета и момчета с кла-
сен ръководител Дарина Давидова.

Техни официални гости бяха кметът 
на община Шабла Мариян Жечев, предсе-
дателят на Общинския съвет д-р Йордан-
ка Стоева, Йордан Йорданов – депутат от 
„Обединени патриоти“, Таня Янакиева- на-
чалник отдел „Образование, култура, мла-
дежки дейности и спорт“, Атанас Атанасов 
– управител на СОД Албена, Нина Петрова 
– председател на училищното настоятел-
ство, Йордан Михайлов – бивш директор 
на местното училище.

Сред присъстващите бяха и първите 
учители на абитуриентите, превели ги през 
училищния праг Керанка Аврамова и Ан-
тония Янакиева.

Под звуците на „Върви народе възродени“ 
в изпълнение на градския духов оркестър с 

диригент Панко Добрев, училищният двор се 
огласи от възпитаниците на училището, близ-
ки, роднини и приятели на абитуриентите. За 
тях удари последният училищен звънец. 

Първи, своя поздрав отправи директо-
рът на училището Петранка Валентинова. 
Тя приветства зрелостниците и припом-
ни, че през годината, в която те завършват 
училище се навършват 165 години образо-
вателно дело в Шабла. Пожела им „вяра и 
успех в живота“.

„На добър път!“ пожела Кметът на Об-
щината на абитуриентите, а на останалите 
ученици успешно завършване на годината.

От името на родителите говори Илиян 
Христакиев. Той пожела на младите хора да 
бъдат здрави и следват мечтите си. Да на-
правят своя осъзнат избор, да не се притес-

няват от грешките си, че нищо в живота не 
е провал, защото родителите им ще бъдат 
винаги до тях. 

Празникът продължи с поздравите на 
единадесетокласниците. В памет на своя 
съученик Ивелин Йорданов, дванадесето-
класниците пуснаха балони в небето.

Специален поздрав за абитуриентите 
беше музикалния поздрав от солистите на 
„Фара бенд“ Десислава Донева и Красимир 
Бончев.

С нашенски ритми, в изпълнение на 
танцов състав „Бърборино“ при НЧ „Зора 
1898“ – Шабла, с ръководител Гергана Да-
фова завърши празничния ден за ученици-
те от XII клас. Безброй обективи запечата-
ха този вълнуващ ден.

Изгрев

СУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ИЗПРАТИ 
СВОИТЕ АБИТУРИЕНТИ

С поднасяне на венци и цве-
тя пред паметните плочи в Об-
щината, шабленци отбелязаха 
73 години от паметната дата 9 
май 1945 година.

В Деня на победата над хит-
леристка Германия, който от 
тринадесет години в България 
се отбелязва и като Ден на Ев-
ропа, бяха положени венци и 
цветя пред паметната плоча 
на загиналите ни съграждани 
през Войната на площада пред 

читалището. Венци и цветя се 
поднесоха и пред паметника 
на загиналите съветски летци 
край нос Шабла. 

Своята признателност изра-
зиха кметът на община Шабла 
Мариян Жечев, председателят 
на Общинския съвет д-р Йор-
данка Стоева, членовете на Об-
щинската организация на Съ-
юза на офицерите и сержантите 
от запаса и резерва, кметства, 
читалища, земеделски коопе-

рации, СУ „Асен Златаров“, ДГ 
„Дора Габе“, ЦДЯ „Радост“, Цен-
тър за социална рехабилитация 
и интеграция, предприятия и 
политически партии на терито-
рията на Общината, граждани.

Гости на събитието бяха сту-
денти и преподаватели от Мос-
ковския държавен регионален 
университет, които с присъст-
вието си отдадоха своята почит 
и преклонение пред подвига 
на героите. След поднасянето 

на венци и цветя на паметника 
бяха засадени калии от българ-
ска и руска страна. Делегацията 
от Русия получи пакетче  пръст, 
напоена с кръвта на загиналите 
съветски летци.

По рано проф.Йон Писла-
рий - преподавател от Мос-
ковския държавен регионален 
университет благодари на бъл-
гарите за приятелското отно-
шение към неговия народ.

Изгрев

9 МАЙ – ДЕН ЗА ПРЕКЛОНЕНИЕ И ПОЧИТ

Кметът на община Шабла Мариян Жечев и заместникът му 
Цветелин Йорданов поднасят венец пред паметната плоча на 
загиналите във Войната шабленци 

Професорът в МРУ Йон Писларий заедно със свои студенти пред 
паметника на загиналите съветски летци

Абитуриентите, с техния класен ръководител

Поздрав от танцов състав „Бърборино“
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 12 май 2018 година се навършиха 

18 години
 от смъртта на 

РаШка анасТасова 
ГеоРГиева

Добрите хора нивга не умират,
не се превръщат в пепел или дим.

Те винаги оставят светла дира 
и честнет път, по който да вървим.

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 16 май 2018 година се навършват

 8 години от смъртта на 

иванка ДимиТРова 
кРъсТева

За един живот, живян достойно,
за един човек прекрасен и обичан,
за едно сърце голямо, всеотдайно,

никога забрава няма!  

От семейството

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
ВСИЧКИ ВИДОВЕ 
ЗАСТРАХОВКИ

на най-добри цени
Шабла, ул.“Кубрат“ №1

Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

оБЯва
Чистене и подмазване на комини, 

подмяна на керемиди.
ТЕЛЕфОН: 0888 42 79 11

Изкупуваме  земеделска земя в общИнИте
Шабла, Каварна, Балчик и Г.Тошево.

Консултация и подготовка на документи. 
Телефон: 0579 7 70 11, 0885 838 354

НАЕМАМ ЗЕМЯ
в община Шабла, с договор. Рента – 90 лв./дка

Телефон за контакт: 0888/ 85-29-54

Извършвам косене на трева,  
фрезоване, поддръжка на частни имоти.

Телефон: 0884 52 50 80

ПРОДАВАМ РАЗСАД ДОМАТИ.
Телефон: 0887 729 595, 

Владимира Петрова

Фирма предлага
хидроизолация на поКриви  

(газопламъчно), отстраняване на  
течове и подмяна на поКриви.
Телефон: 0893 70 72 30

ПРоДавам ДъРва За оГРев
АКАЦИЯ ЦЕПЕНИЦИ – 85 лв. за кубик

ГЛЕДИЧ, МЕШЕ, ЯСЕН:
Трупчета – 90 лв. за кубик   цепеници – 95 лв. за кубик

Осигурен безплатен транспорт за гр. Шабла
Ул. „чипровска“ №10

Телефон за контакт: 0888/ 943 526

КК „ЗлАтНИ ПясъцИ“ р-т „стАрИя ФАр“ НАбИрА 
ПерсОНАл ЗА сеЗОН 2018 г.: 

ГоТвачи, сеРвиТьоРи и миЯчки. 
* готвачи - 1000 лв.
*сервитьори - английски език -750 лв.
*миячки – 660 лв.

подсигурява: настаняване и храна

телефон за контакти: 0888631744

ПРОДАВАМ КъщА 100 КВ.М.,
след ремонт със стопански сгради и гараж, и дворно място към 

нея – 1820 м. с лозе и овощни дървета.
Телефон: 0899 409 379, Юлия Спасова

ПРОДАВАМ 4 ТОННО РЕМАРКЕ, ДВИГАТЕЛ „БУЛГАР“ И 
РЕЗЕРВОАР ЗА ТРАКТОР „БЕЛАРУС“.

Телефон: 05743 44 69, 0884 315 393

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

ПрОдАВАМ ПчЕлИ
Преференция за начинаещ.

Телефон: 0988 88 17 46

СНЕК -БАР „ФАРЪТ“ ЕООД „БОРИСОВ“-71
Търси ДА НАзНАчи сЕрВиТьОри  

за целогодишна и сезонна работа на постоянен 
трудов договор при добро заплащане 

За справка: 0888 306 941  
и златарско ателие „Борисови“.

ПРоДавам
РАЗСАД НЕМСКА  

МАСЛОДАйНА ЛАйКА
ТЕЛ. ЗА КОНТАКТ - 0877/12-71-90, КИРИЛОВА

ТъРсЯ Да се ГРижа  
За въЗРасТна жена.

Телефон:0895 354 001

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
АКАЦИЯ – 75 лв. трупчета, 80 лв. цепеници

ГЛЕДИЧ, ЯСЕН И МЕШЕ – 85 лв.трупчета и 90 лв. цепеници

Осигурен транспорт в рамките на гр. Шабла
Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

с ъ о Б Щ е н и е
Чрез писмо № РкД – 39 – 47/ 23.04.2018 год. на Областния 

управител на област Добрич община Шабла е информирана за 
обявен конкурс, свързан със Стипендианска  програма  „Ром-
ска мемориална образователна стипендия“ за академичната 
2018/ 2019 година. Програмата се изпълнява в Албания, Босна 
и Херцеговина, България, Хърватия, Чешката република, Унга-
рия, Косово, Македония, Черна гора, Румъния, Сърбия, Слова-
кия и Турция.

За достъп до насоките за кандидатстване е необходимо да се 
посети интернет страницата на Ромския образователен фонд 
на: http://www.romaeducationfund.hu/rmusp-guidelines-1

Етапите за кандидатстване са два:
Етап І: Подаване на онлайн формуляр за кандидатства-

не (https: //gms.romaeducationfund.org/ REF-AMS/login.
html?d=1&lang=en). 

Краен срок за България - 15 май 2018 година.
Етап  ІІ: Потвърждаване за записана 2018-2019 академич-

на година – датите за представяне на документите за записана 
2018-2019 академична година ще бъдат съобщени на кандида-
тите, които достигат в конкурса до Етап ІІ.

На 4 май 2018 г., комисия с 
председател Областният уп-
равител Красимир Кирилов 
проведе работно заседание по 
повод корекциите, наложени 
по проектното предложение на 
областната здравна карта. 

Припомняме, че съгласно 
изискванията на закона в срок, 
след проведени заседания, 
съгласно методическите ука-
зания на Министерството на 
здравеопазването д-р Светла 
Ангелова – директор на РЗИ и 
екипът й, разработиха проект 
на областна здравна карта, кой-
то бе изпратен за одобрение в 
МЗ. След обобщаване на пода-
дените проекти от цялата стра-
на, здравното министерство 
информира за нанесени коре-
кции в документа. Възражения 
и предложения по направените 
промени могат да бъдат вна-
сяни в срок до 23 май 2018 г. В 
тази връзка се свика и проведе 
работно заседание на комиси-
ята, на което заместник-ди-
ректорът на РЗИ Добрич д-р 
Николинка Минчева представи 
пред представителите на меди-
цинските съсловия, общините 
и РЗОК нанесените промени, 

които бяха обсъдени от специа-
листите.

След обстойно преглеждане 
единодушно се стигна до реше-
ние в указания срок да се внесе 
възражение и да се настоява да 
се запази броят на практики 
на общопрактикуващите лека-
ри в областта и да не се налага 
закриване на 6 бройки. В до-
болничната помощ ще се на-
стоява да бъде са с двама пове-
че уролозите, от предвиденото 
в проекта, както и да се завиши 
с една бройка и онкологичната 
специалност в доболничната 
помощ от предвижданото. Об-
ласт Добрич ще предложи да 
се променят функционалните 
нива на хирургичните отде-
ления в здравните заведения 
в областта и ще предложи да 
бъде намален броят на дентал-
ните практики. Идната седмица 
предложенията и мотивирани-
те възражения на Комисията 
ще бъдат изпратени до Минис-
терството на здравеопазването, 
като целта е да се гарантира 
достъп до медицинска помощ 
на хората.

Областна  
администрация-Добрич

ОБСЪДИХА  ПРОЕКТА НА 
ОБЛАСТНАТА ЗДРАВНА КАРТА

съоБЩение
със заповед № рд-06- 111 / 16. 04. 2018 г. 

Началник на Регионално управление на образованието  -  
Добрич, Жоро Тошков

ОБЯВЯВА
Конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните 
училища на територията на област Добрич:

Повече информация относно описание на длъжността, изисквания за 
заемането й, начина за провеждане на конкурса, необходимите доку-
ментиза участие можете да прочетете в сайта на РУО – Добрич.
Срок и място за подаване на документите:
Документите се подават от 19.04.2018 г. до 21.05.2018 г. вкл. в Регионал-
но управление на образованието (РУО) - Добрич, адрес: гр. Добрич, пл. 
„Свобода“, № 5, ет. 3. 

Лице за контакт: Станка Георгиева, тел 058/602307

о Б Я в Л е н и е
по чл.128 от зУт

Общинска администрация гр. Шабла на основание чл.128, 
ал.1 от ЗУТ, обявява на заинтерeсованите лица, че е изработен 
за ПУП- ПП /парцеларен план/ за линейна инфраструктура 
– трасе на външен  водопровод, обслужващ поземлен имот 
24102.201.2,  по КК на с. Дуранкулак, община Шабла с възложи-
тел „СИДОМ”ООД.

В едномесечен срок от обявлението на основание чл.128, 
ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмен-
ни възражения,  предложения и искания по проекта за подро-
бен устройствен план до общинска администрация гр. Шабла /
Техническа служба/- стая 105.

На 3 май 2018 г., Областният 
управител Красимир Кирилов 
участва в работна среща във 
Варна, свикана от министъра 
на туризма г-жа Николина Ан-
гелкова. Темата на срещата е 
подготовката на туристически 
сезон Лято 2018 и готовността 
на институциите и организа-
циите в областта на туризма 
за осигуряване на безпроблем-
ното му протичане. Заедно с 
Кр. Кирилов от област Добрич 
в заседанието участва кметът 
на Шабла Мариян Жечев, ди-
ректорът на РЗИ Добрич – д-р 
Светла Ангелова, представи-
тели на Областно пътно упра-
вление и Областна дирекция 
безопасност на храните. В ра-
ботната среща участват също 
Областния управител на Варна 
Стоян Пасев, кметът на мор-
ската община Иван Портних, 
представители на туристиче-
ския бранш от областите Доб-
рич и Варна.

Областният управител Кра-
симир Кирилов докладва го-
товността на област Добрич 
за осигуряване на безопасното 
протичане на туристическия 
сезон, като заяви, че е създаде-
на организация за съдействие 
между институциите. Пред-

ставител на Областно пътно 
управление Добрич информи-
ра министър Ангелкова, че до 
средата на месец юни се пред-
вижда да приключи ремонта на 
пътя Добрич-Варна. 

Кметът на Шабла Мариян 
Жечев постави на вниманието 
на г-жа Ангелкова проблема с 
бивакуването на територията 
на общината, както и потърси 
съдействие за справяне с попу-
лацията на комари в района на 
езерата. 

Сред основните проблеми, 
които се дискутират по време 
на работната среща е и физиче-
ското присъствие на служители 
на реда в курортите и курорт-
ните селища по Черноморието.

Доклади за готовността 
и мерки за осигуряване на 
спокойствието на гостите на 
българското Черноморие до-
кладваха представители на 
МВР и Гранична полиция. 
Представителите на турис-
тическия бранш поставиха 
въпроси пред министъра на 
туризма, свързани с наемане-
то на кадри от страни от ЕС и 
извън него. Сред поставените 
въпроси са и гостите от Русия 
и тенденциите на руски пазар 
за лято 2018. 

СРЕЩА ЗА ПОДГОТОВКАТА НА 
ЛЕТНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН

ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО НАСЕЛЕНО 
МЯСТО ОБЩИНА

Професионална гимназия по 
транспорт, обслужване и лека 
промишленост

гр. Добрич Добрич

Средно училище „Асен Златаров“ гр. Шабла Шабла
Средно училище „Стефан Кара-
джа“ гр. Каварна Каварна

Основно училище „Йордан Йов-
ков“ гр. Каварна Каварна

Начално училище „Христо Ботев“ с. Септемврийци Каварна
Средно училище „Христо Ботев“ гр. Балчик Балчик
Основно училище „Йордан Йов-
ков“ с. Красен

Ге н е р а л 
Тошево
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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ НА 
ВЕСТНИК „ИЗГРЕВ“ 

съобщаваме ви, че освен в редакцията 
на вестника, в стая 324 на общинска 

администрация - Шабла, можете да подавате 
вашите обяви и съобщения и в стая 106.

ПОЕТИЧЕН КъТ

ТИХИЯТ ПРОЛЕТЕН ДЪЖД...
Тихият пролетен дъжд
звънна над моята стряха,
с тихия пролетен дъжд
колко надежди изгряха!
 
Тихият пролетен дъжд
слуша земята и тръпне,
тихият пролетен дъжд
пролетни приказки шъпне.
 
В тихия пролетен дъжд
сълзи, възторг и уплаха,
с тихия пролетен дъжд
колко искрици изтляха!

Николай Лилиев 1918 г.

На тържество пред своите 
родители и гости, първоклас-
ниците от СУ „Асен Златорав“ 
–Шабла показаха, че познават 
всички букви от българската 
азбука и могат да четат.

На Празника на буквите 
те пяха и рецитираха. Роди-
телите трябваше да отгово-

рят на гатанки, зададени от 
децата им и да произнесат 
правилно с и бързо скоро-
поговорки.

Гордост за техните препо-
даватели Красимира Никифо-
рова и Галина Александрова е 
факта, че почти целия клас са 
отличници.

НАПРЕД! НАУКАТА Е СЛЪНЦЕ…

До Танцов състав „Бърборино“, 
Пенсионерски клуб „Надежда“гр.Шабла 

и Пенсионерски клуб с.Крапец
Скъпи приятели,

Приемете от името на НЧ“Свобода1940“ и жителите и 
гостите на с.Граничар най-сърдечни поздрави за учас-
тието Ви в празника на селото 1-ви май 2018г.
Вие носите в душата си фолклора.
Вие сте тези, които през времето предавате и запазвате 
българските традиции и обичаи.
Изказваме дълбока благодарност за Вашия ентусиазъм  
и доброто настроение, което създадохте.
Желаем Ви много здраве, вдъхновение и успехи в бла-
городното дело.

Чит. секретар: Невена Огнева

В навечерието на най- свет-
лия празник на българската ду-
ховност и книжнина - 24 май, 
библиотеката при НЧ „Зора 
1894“- град Шабла, организира 
щанд с детски книги, богато 
илюстрирани от Мая Боче-
ва-Уики. Закупилите книга ще 
могат да поискат автограф от 
авторката, която ще гостува на 
17 май (четвъртък ), в читали-
щето от 12.30 часа.

ПОДАРЕТЕ КНИГА НА 
ВАШЕТО ДЕТЕ!

Мая Бочева е талантлив и 
обичан от децата автор. Тя е 
художник-илюстратор, анима-
ционен режисьор и разказвач на 
модерни приказки. Завършила е 
анимационна режисура в НБУ. 
Има дългогодишен опит в кни-
гоиздаването, в създаването на 
мултимедийни проекти, крат-
ки анимации, рекламни клипове 
и мобилни приложения, работи 
по различни учебни помагала и 
пособия за учащи. Многокра-
тен носител е на 1-ва награда 
на международния фестивал 
„Компютърно пространство“ 

и е идеен създател на първото 
по мащаба си българско мо-
билно приложение „Кой светна 
луната?“. Мая Бочева е илюс-
тратор и автор на поредица 
образователни мултимедийни 
приказки „Туй-онуй“ - проект 
от интерактивни книги-игри. 
Нейната идея е да развива въ-
ображението на децата, като 
включва образователната на-
соченост и иновативни мето-
ди на обучение. Родена е на 24 
май 1978 година в София.

Димитрина Стефанова- 
библиотекар

Признателните жители и 
гости на с.Крапец,  заедно с де-
цата от детската градина, се съ-
браха на 9-ти Май 2018 г. в Деня 
на победата над хитлерофаши-
зма и Деня на Европа. Хората 
бяха дошли, за да изкажат своя-
та почит , признателност и бла-
годарност към героите,  дали 
живота си за нашата свобода. С 
дълбок поклон, минутка мъл-
чание и поднасяне на венци и 
цветя на паметната плоча на 
загиналия наш съселянин Ди-
митър Милков Димитров те 
почетоха неговата памет .

Синът на героя, Димитър 
Димитров Милков , сподели с 
нас ,че преди време е имал въз-
можността да отиде в с.Чекел в 
Унгария и да посети гроба на 
баща си. Той ни показа запазе-
ния през годините , посмъртно 
получен медал за участие в Оте-
чествената война 1944-1945. 

Честитихме си празника с 
пожелание, никога да няма вой-
на и да живеем в една мирна и 
обединена Европа.

Мария Дончева –
секретар  на нч ”слънце 1871”,

с.Крапец

В ПАМЕТ НА ГЕРОИТЕ

Цветя и венци на паметната плоча на Петър Костадинов 
Пенев - участвал и загинал във Втората световна война, под-
несоха ученици от ОУ „Св. Климент Охридски“, жители и гости 
на Дуранкулак.

Три поколения жители на Крапец със свежи цветя пред памет-
ната плоча на Димитър Милков

В Деня на Победата и Европа, първокласниците от СУ „Асен Зла-
таров“- Шабла посадиха дърво в училищния двор

В ОУ „Св. Кл. Охридски“ те-
кат „Майски празници“. Те бяха 
открити на 8 май с гостуването 
на поетесата Керанка Далак-
манска от гр. Каварна. Учени-
ците с интерес излушаха нейни 
стихове, а след това задаваха 
въпроси за това как се пише 
стихотворение, как се издава 
стихосбирка и др. Голям инте-
рес предизвика за тях дейността 
на гостенката като журналист. 
След срещата си направиха 
обща снимка. На 9 май отбеля-
зоха Деня на Европа с подна-
сяне на цветя пред паметната 
плоча на ПетърПенев, загинал 

на фронта по време на Втората 
световна война и с посещение 
на гранично-пропусквателен 
пункт Дуранкулак - Вама Веке. 
На 11 май се включиха в ини-
циативата на МОН „Розите на 
България“, подкрепени от ра-
ботещите в читалище „Дружба 
1898“. Ученици, учители, ро-
дители, гости и самодейци под 
звуците на „Празнична сюита“ 
извиха хоро в центъра на село 
Дуранкулак. Хубавият празник 
завърши с изпълнението на 
народни песни от състава към 
читалището.

Изгрев

МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ В  
ОУ „СВ.КЛ.ОХРИДСКИ“ 

На хоро се хванаха и учениците от училището в Шабла. 

На 3 май 2018 г. детският от-
дел на читалищна библиотека, 
гр. Шабла гостува на децата от 
ДГ „Дора Габе“ по случай 390 
години от рождението на Шарл 
Перо. Децата гледаха презента-
ция, слушаха приказката „Ко-
таракът в чизми“ и участваха 

в състезание „Сглоби пръв пъ-
зела“. Заедно с положителните 
емоции, децата от 3 и 4 група 
получиха диплом и награда за 
участие и добро представяне 
в „Приказния свят на Шарл 
Перо“.

Дияна Димитрова

На 28.04.2018 г. в Младеж-
ки център – гр. Добрич се про-
веде областния кръг на V На-
ционален фестивал на руската 
поезия, песен и танц „Пусть 
всегда будет солнце“, в който 
за пета поредна година взеха 
участие децата от клуб „Тан-
цувай с мен“ при Общински 
детски комплекс гр. Шабла. 
Той се организира от нацио-
нално движение „Русофили” 
и община град Добрич. Във 
форума участваха около 300 
деца от цялата област. Учас-
тниците бяха разпределени в 

четири възрастови групи. Те 
се състезаваха в три катего-
рии – песен, танц и поезия. 
Бяха оценявани от жури. След 
оспорвана „битка“ в катего-
рия „танц“, шабленските деца-
та се класираха в челната  за-
еха престижното трето място. 
След добре свършената рабо-
та имаха възможност и да се 
позабавляват на детския кът 
в града.

Всички ние ги поздравяваме 
и им пожелаваме по-големи ус-
пехи занапред.  

ОДК Шабла

ПЕТИ ПОРЕДЕН УСПЕХ ЗА 
МАЖОРЕТКИТЕ ОТ ШАБЛА

ПРИКАЗНИЯ СВЯТ НА ШАРЛ ПЕРО
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национален ден на спорта в община Шабла 
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ЗА ДА ПРОДАДЕТЕ ЗЕМЯТА
си на посочена от вас пазарна цена:

Телефон: 0878 263 071

Продавам фуражомелка,  
мощност 1,5 KW.

Телефон: 0887 766 959

ПРОДАВА СЕ:  VW PASSAT, март 1999 г., бензин/газ, 101 к.с., 
Ръчна,Седан, 

175000 км,  запазена, изгодно,
тел.: 0883313751, 0887960916ПРЕДЛАГАМ РАЗСАД:

*домати – 7 сорта;
*краставици – 4 сорта;

*дини и пъпеши – 0,40 лв. за 
корен.

Телефон: 0898 711 450, стойчо Захов
Бонус към всяка поръчка  - по корен от жълт и червен чери домат.

По повод подобаващото от-
белязване на 140 годишнината 
от освобождението на Бълга-
рия от турското робство в дома 
на офицера в град Мангалия  
от съседна Румъния  и по ини-
циатива на Ръководството на 
Съюза на офицерите и сержан-
тите от запаса и резерва от град 
Шабла се организира поредната 
среща на двете приятелски ор-
ганизации,  които от години си 
сътрудничат. 

На 21 и 22 април българската 
страна бе домакин на среща, а 
идеята беше да се посетят  мес-
тата с участие на румънските 
войни в руско - турската осво-
бодителна война. Тази идея от 
години е желание на СОСЗР в 
град Шабла, но по ред причини 
до реализацията и до настоящ-
ия момент не се стигаше. След 
изключително отговорно свър-
шената работа от ръководство-
то на българската организация 
и разбира се не без активното 
участие и на румънската стра-
на, идеята е вече факт, който 
със задоволство се отчита  от 
организациите от двете страни. 

Представителна група от  45 
човека  от двете организации 
рано сутринта на 21 април от-
пътувахме по маршрута Шабла 

– Велико Търново – Плевен. 
По време на пътуването проф. 
Емил Нину – историк, издател 
и общественик от гр. Мангалия 
запозна всички с историята  на 
Руско – турската война от 1877-
1878 г.         

В старата българска столи-
ца имахме възможност да се 
насладим на прекрасната ар-
хитектура  на многовековния 
град,  вплела по изключително 
интересен начин историята и 
съвременния облик на Вели-
ко Търново. И всичко това на 
фона на забележителна при-
рода. Тук посетихме Музея на 
восъчните фигури, който е част 
от Регионалния исторически 
музей.

В ранния следобед прис-
тигнахме в град Плевен, къде-
то съгласно предварителната 
програма бяхме посрещнати от 
председателя на  СОСЗР Пле-
вен – ген. Буров. Посетихме 
Мавзолея – костница „Свети 
Георги”, който е изграден в па-
мет на 31 000 руснаци и 7500 
румънци, загинали в сражени-
ята при Плевен. Построен е по 
инициатива на  Стоян Заимов 
и комитет „Цар Освободител”. 
Открит е на 30 септември 1907 
г. по повод на 30-годишнина-

та от края на освободителната 
за България война. В знак на 
признателност пред плочата с 
имената на загиналите бяха по-
ложени цветя. По инициатива 
на  ръководства на организаци-
ите от двете страни в двора на 
Мавзолея – костница ритуално 
бяха посадени цветя.

След дългото пътуване през 
деня и с емоцията от посете-
ните места  последва настаня-
ване в „Парк хотел –Кайлъка”, 
кратка релаксираща почивка 
в хотела и в парка около него 
и зареждане с нова енергия за 
предстоящата вечер на при-
ятелството в ресторанта на 
хотелския комплекс. Вечерта 
премина с много настроение, 

забавления, без езиковата ба-
риера да е пречка за това.

На 22 април, след сутрешна-
та закуска  се отправихме към 
панорамата „Плевенска епопея 
1877 г.” която беше основната 
цел на програмата ни. Цялост-
ното ни пребиваване в района 
на Плевен, свързано с посеще-
нието на историческите забе-
лежителности бе съгласувано 
и организирано с любезното 
участие на зам. директора на 
Панорама „Плевенска епопея 
1877 г.” г-жа Мария Монова. 
На входа на Панорамата бяхме 
посрещнати от любезната слу-
жителка г-жа Цветелина Ан-
гелова,  която от този момент 
почти до края на посещението 

в района на Плевен беше наш  
гид и преводач.

Панорама „Плевенска епо-
пея 1877 г.” е единственият по 
рода си паметник на Балкан-
ския полуостров. Изграден е 
през 1977 г. по повод 100-го-
дишнината от освобожде-
нието на Плевен от османско 
владичество. Паметникът се 
издига на самото бойно поле 
в Скобелевия парк. Освобож-
дението на Плевен е преломен 
момент в хода на Руско – тур-
ската война от 1877-1878 г. 
Самата Панорама „Плевенска 
епопея 1877 г.” се състои от че-
тири зали: уводна, панорамна, 
диорамна и заключителна. В 
уводната зала има 6  живопис-
ни платна с размери 4 на 3.60, 
които отразяват моменти от 
българската история и Руско – 
турската война от 1877-1878 г. 
Панорамната зала е с диаметър 
40 м. По стената е монтирано 
панорамно платно, дълго 115 
м. и широко 15 м., което илю-
стрира драматичните събития 
от третия щурм при Плевен. 
В подножието на платното е 
пресъздадена атмосферата от 

окопите с копия на автентични 
предмети и оръжия от епохата. 
Диорамната зала е по малка от 
панорамната, а платното в нея 
изобразява последния бой за 
Плевен в долината на река Вит 
на 10 декември 1877 г. Разме-
рът на платното е 17 м. на 5 
м. В заключителната зала две 
картини показват капитулаци-
ята на Осман паша и зимното 
преминаване на Балкана от ру-
ската армия.

Свещено място! Заради ма-
щабите на събитията, заради 
дадените свидни жертви, по-
вече от 38 000 руснаци и 4000 
румънци. Невероятно пресъз-
даване на историята. За гости-
те ни от Румъния бе осигурена 
лекция на румънски, а въпро-
сите към нашия гид по време 
на лекцията и след това валяха 
един след друг. Останахме въз-
хитени и българи и румънци от 
чутото и видяното. 

От това свидно за всички 
място за нашите румънски ко-
леги взехме  шепа пръст, за да 
бъде пренесена  в Румъния.

(Продължава в бр.18)
СОСЗР - Шабла

ПАМЕТТА НА ГЕРОИТЕ – НЕПОДВЛАСТНА НА ВРЕМЕТО

17 МАй
СКШ ,,ХАРМОНИЯ”  
15.00 ч. Шахматен сеанс с участието на състезате-
ли на клуба 
Място: Шахклуб
19  МАй
 34 –то РАЛИ,, ДРУЖБА “ Специален етап- ША-
БЛА
16.00 ч. Старт  пред сградата на ОБЩИНА ША-
БЛА. Градски  стадион
18.30 ч. Баскетболна среща на поколенията 
Място: Многофункционална спортна площадка
към Спортен комплекс,,Шабла”
20 МАй
ТЕНИС КЛУБ – ШАБЛА
18.00 ч. Демонстративни  срещи по тенис на корт
Място: Спортен комплекс ,,Шабла”
22 МАй
Спортен празник  в с .Дуранкулак 
Място :ОУ,,Свети Климент Охридски”
09.30ч. Състезания по лека атлетика  

Ден преди Гьоргьовден тре-
ньорът на СКЛА „Нефтяник 
2014“ Веселин Василев заведе 
двама свои състезатели на тур-
нира „Дионисополис“ в Бал-
чик. Състезанието се провежда 
за шеста поредна година в мор-
ския град. В това издание на 
турнира взеха участие 110 ле-
коатлети, представили 12 клуба 
от 10 български града. 

На балчишкия турнир Ша-
бла представиха единадесетго-
дишният Дарий Цоков (юноши 
до 14 г.) и Костадин Тодоров (41 
г.) при мъжете. И двамата ни 
лекоатлети заслужиха бронзо-
ви медали – Дарий на скок дъл-
жина от място, и Костадин на 

хвърляне на копие.
Коронната дисциплина на 

Дарий е тласкането на гюле, 

но на официалните тур-
нири от календара на 
БФЛА възрастовите гру-
пи в гюлето започват от 
„до 16 г.“, а уредът е че-
тирикилограмов – твър-
де рисково за дете на 
възрастта на Дарий.

Затова организатори-
те събраха малките ен-
тусиасти на скочището. 
Постижението на мла-
дия шабленец – 1.80 м. 
бе на 3 см.от среброто, 
а треньорът му Василев 
сподели, че Дарий може 
повече и на тренировки 
го е доказвал.

Балчишката школа в 
хвърлянията отдавна е 
известна и зад предели-
те на Родината. Затова 
фактът, че на 5-ти май 

тук се събраха „богатирите“ в 
българската лека атлетика не 
учуди никой от специалистите 

в „царицата на спортовете“ у 
нас. Високите резултати, по-
стигнати от тях също бяха оч-
аквани.

 Костадин Тодоров бе 
най-възрастният лекоатлет на 
целия турнир. Бронзовото отли-
чие на Коцето в копието бе с из-
мерение 50.98 м.! Всеки в леката 
атлетика знае, какво означава 
това. Копиехвърлячът, който 
зае второто място изпрати уре-
да с два метра повече от нашия 
състезател, но бе точно два пъти 
по-млад от него, а шампионът 
със своите над 57 е в челото на 
националната ранглиста!

Историята на Костадин То-
доров е трилър, който малко 
майстори в жанра са способни 
да съчинят. Пловдивчанинът 
Костадин от дете започва да 
тренира хвърляне на копие в 
родния си град. На 16-годиш-
на възраст става шампион на 
България при юношите. След 

по-малко от година, на трени-
ровка получава тежка конту-
зия – мускулни разкъсвания 
в дясната ръка и десния крак 
едновременно! Операция след 
операция и години наред въз-
становителни процедури… 
Златните за практикуване на 
спорт години отминават, съдба-
та лишава Коцето да се състеза-
ва на най-високото ниво. Така 
до 2015-та година, когато вече 
39-годишен, въпреки риска 
от „събуждане“ на травмата, 
Костадин решава да се пробва 
при ветераните. Оттогава е без-
апелационен национален шам-
пион в своята възрастова гру-
па. И до днес Костадин Тодоров 
си пази ръката – не хвърля с 
цял разбег. На миналогодиш-
ната Балканиада за ветерани в 
Стара Загора, когато Веско Ва-
силев се окичи с два бронзови 
медала – на диск и гюле, Коц-
ето стана шампион на копие. 
Тогава Тодоров се състезаваше 
за „Тракия“ Пловдив. В града 
на липите той обеща на при-
ятеля си Веселин, че ще дойде 
да хвърля за „Нефтяник 2014“ 
Шабла. Като всеки голям човек, 
мъж и атлет, Коцето естествено 
удържа на думата си.

Пред „Изгрев“, треньорът на 
шабленския клуб по лека атле-
тика Веселин Василев сподели, 
че е доволен от постигнатото до 
момента от своите състезатели. 
От началото на календарната 
2018-та година лекоатлетите от 
„Нефтяник“ са извоювали 10 
медала от национални турнири 
от календара на БФЛА.

йордан Енев

ДВЕ ОТ ДВЕ ЗА „НЕфТЯНИК“ В БАЛЧИК
първи медал на Костадин тодоров за шабленския клуб

Дарий (първия вдясно) на почетната стълбичка даже и не в лю-
бимата си дисциплина

Веселин Василев и Костадин Тодоров 
в приятелска прегръдка на стадиона, 
секунди след връчването на медала на 
Коцето.

НА ГЕРГьОВДЕН В СЕЛО ЕЗЕРЕЦ


