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„Който се стреми към висока цел, той не трябва да мисли за себе си.“
Иван Тургенин

Мисъл на броя

ОФЕРТА

Заработи гостилница „Последен грош“ 
в с. Езерец. 

ЗАвЕдЕниЕТО пРЕдлАгА 
добруджанска кухня – супи,

готвени ястия, барбекю, десерти. 
Работим и по заявка на клиента.

Предлагаме 30% отстъпка през месеците май и юни  
във времевата рамка 18 -20 часа всеки ден !  

Работно време от 8:00 до 20:00
Телефон за връзка 0895/537-686

ПОКАНА

Уважаеми туристически предприемачи, 
хотелиери и ресторантьори,

Каним Ви на среща на туристическия бранш, 
която ще се проведе на 07.06.2018 година 

(четвъртък) от 14:00 ч. в сградата на Зелен 
образователен център, гр. Шабла.

Целта на срещата е да обсъдим възможностите за взаимо-
действие помежду си при разработването на района на община 
Шабла като атрактивна туристическа дестинация.

Срещата ще премине при следния дневен ред:
Зелен образователен център с предложения за съвместно раз-

работване на Стратегия за развиване на община Шабла като ат-
рактивна туристическа дестинация.

Зониране на дестинацията и очертаване на нейните силни и 
слаби черти, възможности и заплахи.

Роли и предложения за подобряване на наличния ресурс с цел 
повишаване качеството на предоставяните услуги.

Други.
Надяваме се на Вашата активност и предложения.

С уважение,
Даниела Тодорова

Ръководител Зелен образователен център, гр. Шабла

Всяка година на 1 юни, 
представители на общинска 
администрация Шабла, на об-
ществени, образователни, по-
литически и земеделски орга-
низации и сдружения в Шабла 
отдават почит с цветя и венци 
пред паметта на обикновения 
селянин, тръгнал на борба сре-
щу социалната неправда. Па-
метните места: плочата в Ша-
бла, паметникът на скърбящата 
майка на Грекова могила и този 
на въстаналия селянин в цен-
търа на Дуранкулак събраха 
жители и гости Общината.

Днес отбелязахме 118 годи-
ни от паметните събития край 
Дуранкулак, когато селяните от 
региона се вдигат на бунт сре-
щу десятъка. Десетки намират 
смъртта си на този ден, в пъти 
повече са ранените, но бунтът 
на добруджанеца оставя све-
тъл спомен, пред който и днес 
свеждаме глава.

Пред паметната плоча в Ша-
бла прозвучаха думите на Илия 
Белберски – член на сдружение 

„Шабла 1900“ който припомни 
историята и очерта измерение-
то на събитията. Той съобщи и 
добра новина, а именно, че про-
ектът за паметник е окончател-
но одобрен.

На Грекова могила бе из-
вършена възпоменателна па-
нихида от отец Атанас, а след 
това начало на поднасяне на 
венците сложиха учениците от 
ОУ „Св. Климент Охридски“.
Те рецитираха в един глас „Аз 
съм българче“, положиха цветя 
на паметника и пуснаха в небе-
то гълъби. Малко по-рано, на 
същото място те получиха ст-
видетелствата си за завършен 
клас от директора на училище-
то, Маргарита Тодорова.

По време на възпомена-
телния митинг в центъра на 
Дуранкулак прозвуча рецитал 
на ученици от ОУ „Св.Кл.Ох-
ридски“ и хор „Патриот“ към 
Съюза на офицерите и сер-
жантите от запаса и резерва 
с ръководител Стойчо Захов. 
Към присъстващите се обър-

наха кметът на община Шабла 
Мариян Жечев, кметът на се-
лото Веселин Йорданов, Све-
тослав Гочев – председател на 
областното настоятелство на 
БЗНС-Добрич, Тодор Мора-

лийски - председател на ПП 
„Никола Петков“. 

Всички те призоваха да не 
забравяме саможертвата на ге-
роите от 1900 година.

Изгрев

118 ГОДИНИ ОТ ПАМЕТНИТЕ СЪБИТИЯ КРАЙ ДУРАНКУЛАК

Илия Белберски съобщава на шабленци новината, че проектът 
за паметник на това място вече е окончателно одобрен

На 30 май 2018 година заседа-
ва Общинския съвет на Шабла. 
Сред присъстващите в залата 
бяха учениците от 11 клас на СУ 
„Асен Златаров“ – Шабла, които 
участват в учебно-тренировъч-
ната фирма „Китна шевица“ и 
„достойно представиха своето 
училище и община Шабла на 
Международния панаир в Пло-
вдив. За нас, Вие сте нашите по-
бедители. Третото място не е от-
чайващо, а стимул за по-добро 
представяне в бъдеще“,  както 
каза д-р Йорданка Стоева-пред-
стател на Общинския съвет.

Кметът на Общината Мари-
ян Жечев съобщи, че учениците  
ще представляват община Ша-
бла и от 4 до 9 юли ще гостуват 
в побратимената община Тере-
шин, Полша, водени от класния 
си ръководител Йорданка Ата-
насова. Почти по същото време 
техни ученици ще бъдат на ви-
зита в Шабла.

На заседанието присъстваха 
9 от 11 общински съветника, 
като дневният ред включваше 
19 точки за разглеждане.

Първата докладна записка, 
която беше разгледана се от-
насяше до актуализацията на 
бюджета на община Шабла. Съ-
ветниците приеха изменения и 
допълнения по бюджета:

- в „разчета за финансиране 
на капиталовите разходи на об-
щина Шабла за 2018 година“, из-
мениха наименованията на два 
обекта, предвидени за изпъл-
нение. Те се отнасят за ремонта 
на читалището в село Крапец и 

ремонта на Кметството  в село 
Граничар. Съветниците увели-
чиха и лимита за поемане на 
дълг, като максималният размер 
на общинския дълг към края на 
2018 година ще бъде 955 хил.лв., 
в т.ч от фонд ФЛАГ  са 665 хил.
лв.

Съветниците дадоха съ-
гласието си Община Шабла да 
сключи два договора за кредит 
с „Фонд за органите на местно-
то самоуправление в България 
- ФЛАГ” ЕАД, като първият е в 
размер на 265 хил.лв., по силата 
на който се поема дългосрочен 
общински дълг за осигуряване 
на съфинансиране, а вторият е 
в размер на 400 хил.лв. за осигу-
ряване на мостово финасиране. 
Двата дълга са необходими за 
реализацията на проект: „Без-
гранично здраве чрез спорт и 
сътрудничество – обединени в 
битката срещу заболяванията“, 
финансиран по Договор за БФП 
№ 47404/03.04.2017 г., от Про-
грама за трансгранично сътруд-

ничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъ-
ния-България 2014-2020.

Местните депутати допълни-
ха Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общин-
ска собственост за 2018 година, 
като дадоха съгласие да се обяви 
публично оповестен търг с тай-
но наддаване за отдаване под 
наем на земеделска земя за срок 
от две стопански  години. Оп-
ределиха начална цена за наем 
- 80.00 лв. Земеделска земя, въз-
становена по чл.19 от ЗСПЗЗ ще 
бъде отдадена под наем за една 
стопанска година, след търг с 
тайно наддаване. Също 80.00 лв. 
е началната тръжна цена.

На заседанието беше приет 
отчета на Програмата за овладя-
ване популацията на безстопан-
ствените кучета на територията 
на община Шабла за 2017 годи-
на. Представената информация  
и отчета за изпълнените дей-
ности по третиране на отпадъ-
ците и поддържане чистотата на 
територията на кметствата.

Съветниците гласуваха об-
щина Шабла да кандидатства с 
проект „Заедно можем повече“  
- съвместен проект с две Опе-
ративни програми. Кметът на 
Общината трябва да подпише 
Споразумение за партньорство 
с ДГ „Дора Габе“, „Роси Ержи 
ЕООД“ и Сдружение „Център за 
междуетнически диалог и толе-
рантност“ Амалипе град Велико 
Търново. С проектопредложе-
ние „Закриване и рекултивация 
на съществуващо общинско 
депо за битови отпадъци, общи-
на Шабла“ ще кандидатстваме за 
отпускане на безвъзмездна фи-
нансова помощ от Предприяти-
ето за управление на дейностите 
по опазване на околната среда.

С приемането на отчетите 
за дейността на центровете за 
социална рехабилитация и ин-
теграция и този за обществена 
подкрепа бяха изчерпани точ-
ките от дневния ред на заседа-
нието.

Изгрев

ЗАСЕДАВА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В ШАБЛА
УЧЕНИЦИ ОТ СУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ЩЕ ПОСЕТЯТ ОБЩИНА ТЕРЕШИН, ПОЛША
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 9 юни 2018 година 

се навършват 
6 ГОДИНИ 

от смъртта на 

вАСил гЕОРгиЕв ОвЧАРОв
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

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

Телефон: 0884 52 50 80

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

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

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

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

пРЕдлАгАМ
 Сено бали

Фуражомелка чукова с вграден кош
Тел. 0988/74-00-40

Продавам млечен чесън
Телефон: 0876 786 152, 

Панчо Паскалев, село Пролез

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

Телефон за контакт: 0888/ 85-29-54

ПРЕДЛАГАМ СТАРИ
ПЧЕЛНИ КОШЕРИ

Телефон: 0896 330 296

продавам поддържан имот:
КЪЩА В ГРАД ШАБЛА 100 КВ.М., СЛЕД РЕМОНТ С ДВОР 

1780 КВ., ЛЯТНА КухНЯ, ЛОЗЕ, ОВОШКИ, ЦВЕТЯ.

 Телефон: 0899 409 379, сем.спасови

ПРОДАВАМ ПОЧТИ НОВИ:

Телефон:0899 409 379, сем.Спасови

Търся механизаТор - ТракТорисТ
в селското стопанство - зърно производство  

за целогодишна работа с трудов договор! 

Телефон за връзка: 0887 615 443

-резачка бензинова;
-косачка бензинова;

-нова ръчна количка;
- нов градински душ.

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

СЪОБЩЕниЕ
по чл.128 от ЗУТ

Общинска администрация гр.Шабла на основание 
чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че 
е изработен  ПУП-ПРЗ/Подробен устройствен план-план за  
регулация и застрояване / за УПИ VІІІ, УПИ ІХ и УПИ Х,кв.12 
по плана на с.Тюленово, община Шабла.

В четиринадесетдневен срок от съобщението заинтере-
сованите лица могат да направят писменни възражения,  
предложения и искания по проекта за подробен устрой-
ствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техни-
ческа служба/ стая 105.

О  Б  Я  В  А
УС на ЗКПУ „Захари Стоянов”, с. Захари Стояново, на осно-
вание чл.16 ал.3 т.1и 2. от Закона за кооперациите и чл.27 
ал.1 т.1 т, свиква общо редовно, годишно, отчетно - избор-
но събрание на всички член – кооператори, което ще се про-
веде на 21.06.2018 (четвъртък)  в стола на кооперацията в 
с. Захари Стояново от  10,00 часа при следният 
ДНЕВЕН РЕД :
1. Приемане и освобождаване на член-кооператори .
2. Отчет за управлението на УС  2017г.
3. Приемане на Годишния финансов отчет за 2017г.
4. Отчет на КС 2017г .
5. Избор на ръководни органи на кооперацията – председател, 
членове на УС и КС.
6. Текущи. 

При липса но кворум, събранието ще бъде проведено един 
час по-късно в  същия  ден и на същото място.  

уС на ЗКПу „Захари Стоянов “

Топлохидроизолация, подмазване  
на комини и посТавяне  

на ТоплобиТумни керемиди.
Телефон:0884 52 50 80

След гласуването на Зако-
на за десятъка на 15 януари 
1900 г., в редица селски райони 
на Северна и Североизточна 
България се заражда масово 
недоволство, което прераства 
в открити бунтове и сблъсъци 
с полиция и армейски части. 
Първите събития се разигра-
ват в Тръстеник. Изплашена от 
разрастващия се бунт, властта 
взема бързи мерки и бунтът е 
обуздан, но той се оказва гроз-
но предупреждение за предсто-
ящите събития, чиято кървава 
кулминация се разиграва край 
с. Дуранкулак.

Широкото селско недовол-
ство в Добруджа се проявява в 
протестни митинги от Шабла, 
Крушари, Пчеларово, Паскале-
во, Победа, Красен, Каварна и 
други селища. Най-активни в 
тези вълнения са селяните от 
Гьоре /Видно/, Гиорман /Про-
лез/, Сарь Муса /Смин/, Кара-
манлии /Ваклино/, Сатълмъш 
/Езерец/, Дуранкулак, Гаргалък 
/Вранино/, Караалар /Нейково/ 
и Калайджидере /Твърдица/. 
Така на 28 май в Дуранкулак е 
организиран митинг, в който 
участват около 1800 селяни от 
Дуранкулашка, Шабленска и 
Сюлейманлъшка общини, как-

то и селяни от други села на 
Балчишка околия. Митингът 
гласува резолюция, в която се 
иска премахването на закона за 
десятъка и се протестира про-
тив произволите на балчишка-
та полиция. 

На 31 май кавалерийските 
ескадрони на 5-и Конен полк 
от Добрич, придружени от 
Балчишката конна полиция, 
обграждат Гьоре, където арес-
тували селяни. Само за няколко 
часа новината за тези арести се 
разнася из цялата околия и още 
същата нощ пред селото прис-
тигат селяни от околните села. 
На следващия ден кавалеристи-
те и полицаите повеждат арес-
туваните селяни от Гьоре по по-
сока на Караалар, а след конвоя 
тръгват мъже, жени и деца. Сти-
гайки до Караалар, войниците 
се спускат по команда да раз-
пръскат тръгналите след тях, но 
последните сядат по земята и не 
се подчиняват. За няколко часа 
около 5000 селяни се събират 
и тръгват след войската, коя-
то се отправила с арестантите 
за Сарь Муса. Селяните вдигат 
бяло знаме и искат да изпратят 
своя делегация при офицерите, 
която да им заяви, че искат ос-
вобождаването на задържаните 

селяни. Войската отвръща с из-
стрели, а след повторния залп 
селяните се укриват из околни-
те жита. Тъй като някои от тях 
били въоръжени, те отвръщат 
на огъня и убиват ротмистъ-
ра, който издава заповедта за 
стрелба. След кратка престрел-
ка войската и полицията се от-
теглят на северозапад, по по-
сока на Акънджии /Граничар/, 
а множеството се отправя към 
Дуранкулак. Стигайки до висо-
чината пред селото, срещу селя-
ните се насочва конницата и на-
пада към страната, където няма 
въоръжени селяни и подлага 
тълпата на кървава сеч. Според 
някои сведения, за по-малко от 
половин са били убити и ранени 
около 400 селяни, като убитите 
и умрелите по-късно били общо 
около 90 души, но въпросът 
за числеността на жертвите се 
нуждае от по-задълбочено из-
следване. В този ден най-много 
жертви дават шабленци, селя-
ните от Дуранкулак, Видно, 
Пролез, Смин, Нейково, Вакли-
но, Езерец и Крапец, Горича-
не, Сърнино, Стаевци, Белгун, 
Твърдица и Бежаново.

Драматичните събития при 
Дуранкулак обезпокояват се-
риозно правителството. Всъщ-

ност, още на първи юни, преди 
сечта при Дуранкулак, коман-
дирите на двата кавалерийски 
ескадрона и балчишкият поли-
цейски началник искат спешно 
допълнителна помощ и така 
се слага началото на участие-
то на Осми Приморски полк в 
потушаването на бунтовете в 
региона. Според сведенията от 
заповедната книга на полка, на-
чалникът на варненския гарни-
зон заповядва придвижването 
с параход по море от Варна за 
Балчик на 415 офицери и вой-
ници от 8-ми приморски пе-
хотен полк. В следващите дни 
военните части се разположи-
ли около Шабла, Дуранкулак 
и други разбунтуваните села и 
започнали блокади и арести, в 
резултат от които във варнен-
ския затвор били изпратени 103 
души, а прокурор и следовател 
от Добрич започват разследване 
по селата. Тези драстични мерки 
са формално оправдани от обя-
веното военно положение във 
варненски и шуменски окръзи. 
Но нека се върнем към участи-
ето на Осми Приморски полк в 
събитията след кървавия сблъ-
сък от първи юни 1900 г. 

Продължава в  
следващия брой.

Автор на публикацията е нашият 
съгражданин Ивелин Аргиров. Материа-
лът се публикува за пръв път.

Проф. Ивелин Аргиров Иванов е роден 
в Шабла на 9 юли 1967 г. 

Завършва ЕСПУ „Асен Златаров“ гр. 
Шабла през 1985 г. През 1992 г. се дипло-
мира във ВТУ “Св. св. Кирил и Мето-
дий”  гр. Велико Търново – магистър по 
история. От 01.10.2015 г. е професор по 

Средновековна обща история при кате-
дра „Стара и средновековна история” на 
Исторически факултет при Великотър-
новски университет „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“.

ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК В ГОРЕЩОТО ЛЯТО НА 1900 Г. : 
МЕЖДу СЕЛСКИТЕ БуНТОВЕ И ЗАПЛАхАТА ОТ ВОйНА С РуМЪНИЯ
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ПРИЗИВ ЗА ДАРЕНИЕ
С настоящия призив се обръщаме към всички християни, 
които желаят да дарят средства за изграждането на 

храм „Св.вмчк Георги Победоносец” с.Тюленово.
БАНКОВА СМЕТКА: BIC-STSABGSF

I BAN-BG74STSA93000024564008   Банка ДСК клон Шабла
Храм „Св.вмчк Георги Победоносец”

От Настоятелството

ПОЕТИЧЕН КЪТ

КЪМ БРАТА СИ
Тежко, брате, се живее 
между глупци неразбрани; 
душата ми в огън тлее, 
сърцето ми в люти рани.

Отечество мило любя, 
неговият завет пазя; 
но себе си, братя, губя, 
тия глупци като мразя.

Мечти мрачни, мисли бурни 
са разпнали душа млада; 
ах, ръка си кой ще турне 
на туй сърце, дето страда?

Никой, никой! То не знае 
нито радост, ни свобода; 
а безумно как играе 
в отзив на плач из народа!

Често, брате, скришом плача 
над народен гроб печален; 
но, кажи ми, що да тача 
в тоя мъртъв свят коварен?

Нищо, нищо! Отзив няма 
на глас искрен, благороден, 
пък и твойта й душа няма 
на глас божий - плач народен!

христо Ботев
Стихотворението излиза във в. „Дунавска зора“ през 1868 г. 

Предполага се, че е написано в първите месеци от живота на Бо-
тев в Румъния.

На 30 май 2018 година, клуб 
„Буратино“ и куклено-театра-
лен състав при ОДК – Шабла, с 
ръководител Надя Иванова от-
празнуваха края на творческия 
си сезон. 

Пред своите родители и 
гости младите таланти по-
казаха изключителните си 

умения да се въплъщават в 
различни приказни герои. За 
добрите си постижения мал-
ките актьори получиха заслу-
жени аплодисменти, грамота 
и подаръци от директора на 
ОДК, Кирил Йотов. До нови 
срещи на есен.

Изгрев

ЗАВЪРШИ ТВОРЧЕСКИЯ СЕЗОН ЗА 
ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ОДК ШАБЛА

Колективът на ЦДЯ „Ра-
дост“ – Шабла изказва своя-
та благодарност на д-р Йор-
данка Стоева и общинската 
организация на БСП за по-
даръците, с които зарадва-

ха нашите деца за 1-ви юни 
– Международния ден на де-
тето.

Благодарим Ви!
Димитрина Пейчева,

директор на ЦДЯ „Радост“

БЛАГОДАРНОСТ!
Изказвам своята благодарност към всички хора, които дариха 

кръв за сина ми Росен. Желая на Вас и Вашите семейства здраве.
Благодаря Ви добри хора!

Таня Анещева

ЗА НАШИТЕ ДЕЦА!

В последният ден на май, ДГ 
„Дора Габе“ изпрати децата от 
подготвителната група в първи 
клас – събитие, което те чакат с 
огромно вълнение. 

На тържеството, празнично 
облечени и развълнувани, де-
цата от група „Шарено петле“  
пяха песни, рецитираха стихо-
ве за детството, България, за 
своята детска градина, танцу-
ваха.

Те гордо заявиха, че за-
вършват в годината, когато 
тяхната детска градина чества 

55 години от основаването си 
и с най-добрите госпожи –Ро-
сица Монева и Галина Нане-
ва.

Своите удостоверения за 
успешно завършена  подготви-
телна група и книжки децата 
получиха от кмета на община 
Шабла Мариян Жечев. Отброя-
вайки до 1,…до 4, те пуснаха в 
небето разноцветни балони.

Община Шабла изненада 
децата с вкусен подарък – огро-
мна торта. 

Изгрев

ДОВИЖДАНЕ, ДЕТСКА ГРАДИНА! 
ЗДРАВЕЙ ПЪРВИ КЛАС!

НА СЪБОР В СЕЛО ТЮЛЕНОВО 

На 2 юни 2018 година в Хо-
телски комплекс „Яница” с. 
Крапец се откри VI-то изда-
ние на фестивала за шлагерна 
и стара градска песен „Подари 
ми море“.

Организатори на фестива-
ла са Община Шабла, Община 
Генерал Тошево, НЧ ”Светлина 
1941” гр. Генерал Тошево, НЧ 
”Зора 1894” гр. Шабла и Хотел-
ски комплекс „Яница” с. Крапец.

Целта на фестивала е да по-
пуляризира и съхранява тради-
циите на българската шлагерна 
и стара градска песен, което ще 
допринесе за създаване на при-

емственост между поколенията 
изпълнители.

По регламент във фестивала 
участваха самодейни колекти-
ви, вокални групи, дуети и ин-
дивидуални изпълнители към 
народни читалища, организа-
ции и творчески клубове, без 
възрастови ограничения или 28 
колектива и над 300 участника.

Изпълненията бяха оце-
нявани от тричленно жури в 
състав: Живко Желев – предсе-
дател, композитор и диригент 
на ансамбъл „Добруджа” град 
Добрич и членове Бони Мил-
чева - изпълнител на оперетна 

музика и телевизионен водещ, 
и Панко Добрев - композитор 
и диригент на Градския духов 
оркестър.

Фестивалът бе открит от 
кмета на община Шабла Ма-
риян Жечев. Той приветства 
изпълнителите и им пожела 
успех, много емоции и приятни 
мигове сред уютната обстанов-
ка на брега на морето. Кметът 
на Общината благодари и на 
главните „виновници“, домаки-
ните – семейство Катранджи-
еви.

Фестивалната програма за-
почна с песента „Подари ми 

море“-  в изпълнение на Панко 
Добрев и Бони Милчева. Музи-
ката на песента е дело на Панко 
Добрев, а текстът е на шаблен-
ския поет Стефан Жечев.

Със своите изпълнения Ма-
рина и Галин от Варна доприне-
соха всички ние да се пренесем 
в света на романтиката, в духа 
на старата градска песен.

Участниците от Общината 
бяха от селата  Ваклино, Дуран-
кулак, Граничар и Крапец.

Повече подробности за 
фестивала четете в следва-
щия ни брой.

Изгрев

Кметът Жечев поздравява участниците и гостите на фести-
вала

Групата за стари градски песни при НЧ „Зора-1942”, с. Вакли-
но, спечели овациите на публиката на фестивала „Подари ми 
море” в с. Крапец.

„ПОДАРИ МИ МОРЕ“

Бъдещите първолаци

Кметът на Общината връчи свидетелствата за завършена 
степен на най-малките абитуриенти

Учениците от III клас на СУ „Асен Златаров“ с класен ръководи-
тел Милена Тодорова рисуваха в двора на училището по случай 
1 юни – Международния ден на детето

 За 1 юни децата от с. Ваклино получиха като подарък посеще-
ние на Зеления образователен център в Шабла. В забавни игри 
заедно с други посетители на центъра те научиха интересни 
факти за природата в региона.

В последния ден от месец 
май, село Тюленово отбелязва 
своя празник. Датата, за отбе-
лязването на празника на се-
лото не е избрана случайно. На 

тази дата през 1951 година е от-
крит първият нефт в Тюленово.

На площад „Морски“ се съ-
браха жители на селото и тех-

ните гости, за да отбележат по-
добаващо празника. За доброто 
настроение на присъстващи-
те се погрижи танцов състав 
„Българка“ при НЧ „Зора 1894“ 
град Шабла, с ръководител Гер-
гана Дафова и гост-изпълните-
лите от фолклорна формация 
“Чар“ град Генерал Тошево, с 
ръководител Димчо Кръстев и 
солист Галина Манолова.

Специални гости на събора 
бяха кметът на община Шабла 
Мариян Жечев и заместникът 
му Цветелин Йорданов.

Кметският наместник на се-
лото Невена Георгиева поздра-
ви присъстващите и в словото 
си каза, че няма по-добро място 
от бащината къща.

Пожелания за тюленовчани 
отправи и кметът Мариян Жечев. 

Изгрев

Поздрав от фолклорна форма-
ция „Чар“
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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.

На 2 юни Шабла тържествено отбеляза своя празник. Гост-из-
пълнител, който пя за жителите и гостите на Шабла в Град-
ския парк беше Дичо.

На 1 юни 2018 година в КК 
„Албена“ се проведоха 19-те об-
ластни състезания НПО „Млад 
огнеборец“. Състезанието съв-
падна с края на Европейската 
програма на ГД ПБЗН София за 
работа с подрастващото поко-
ление. В тази връзка гостуваха 
отбори от Естония и Германия. 

Участниците от отборите от 
област Добрич имаха възмож-
ността  да наблюдават умени-
ята на децата от гостуващите 
държави. На това организира-

но мащабно събитие, отборът 
на НПО „Млад огнеборец“ 
към ОДК Шабла постигна вто-
ро място на двете дисциплини 
и в комплексното класиране. 
Призьорите се върнаха с екипи, 
грамоти и купа  

Мл.инспектор Кристиана 
Енчева изразява своята благо-
дарност към участниците от 
отбора за положените старания 
и усилия и им желае приятна 
ваканция.

ПБЗН Шабла

ВТОРО МЯСТО ЗА МЛАДИТЕ 
ОГНЕБОРЦИ ОТ ШАБЛА

На  1 юни 2018 г.  в с. Кра-
пец, с възпоменателно чества-
не, отбелязахме  118 години 
от бунта на добруджанските 
селяни. Жители  и гости на 
селото, поднесоха венци и 
цветя пред паметната плоча 

на загиналия наш съселянин 
Георги Вълев Камберов и по-
четоха паметта  на загиналите 
в бунта селяни, които са защи-
тили хляба си с цената на своя 
живот.

Мария Дончева

ВЪЗПОМЕНАТЕЛНО 
ЧЕСТВАНЕ В СЕЛО КРАПЕЦ

Отборът на Шабла

Покана да се включи в кон-
ференция в столицата е по-
лучил зам.кметът арх. Боян   
Коларов. Тя ще се проведе в 
четвъртък, 7 юни, и е орга-
низирана от няколко еколо-
гични, международни НПО, 
съвместно с представител-
ството на ООН в България 
във връзка с равен достъп до 
питейна вода. В същото време 
арх. Коларов призна, че мина-
лата седмица група граждани 
от Добрич са подали жалба, 
свързана с продължаващите 

проблеми с водоснабдяване-
то. В нея е цитирано наруше-
ние на общ коментар №15 на 
Комитета за икономически, 
социални и културни пра-
ва към ООН. Приемам двете 
събития като съвпадение, но 
в четвъртък ще разбера как 
ООН възприема проблема и 
как Добрич е станал послови-
чен, щом от ООН проявяват 
интерес към проблемите   с 
питейната вода тук, каза зам.
кметът. 

Радио „Добруджа“

ООН СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ 
ПРОБЛЕМИТЕ С ПИТЕЙНАТА 
ВОДА В ДОБРИЧ

ОБЩинА ШАБлА 

ГРАфИК
за обслужване на съдовете за разделно събиране на биоотпа-

дъци, разположени в гр. Шабла за 2018 година

През 2018 година кафявите контейнери за разделно събиране 
на биоотпадъци, разположени на територията на гр. Шабла, 
ще се обслужват със следната честота:
4 пъти месечно в периода 01.06.2018 г. – 31.10.2018 г.
2 пъти месечно в периода 01.11.2018 г. – 30.11.2018 г.

При необходимост честота на обслужване на контейнерите за 
разделно събиране на биоотпадъци може да бъде увеличава-
на.
Графикът е изготвен на основание чл. 11 от Наредбата за раз-
делно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразгради-
мите отпадъци.

Мариян Жечев
кмет на община Шабла

гРАФик
За извършване на преглед по изправността на техниката, собственост на агрофирмите, кооперациите и ЧЗС и 

готовността на същата за участие в жътвената кампания в община Шабла за 2018 г.
№ Дата Населено място            Собственици    Време Служител

1. 05. 06. Горун ЧЗС       9:00 Инж.
И. Вълчев

Шабла „Шабленски фар“, ЧЗС            10:00
ЕТ „Младен Цветков“                                                                                  
Кооп. „Изток“                            

11:00
11:30

Тюленово ЗКПУ „Приморец“ 13:00
Горичане ПТК „Обединение“ 14:00
Пролез ЗК „Янтар“ 15:00

2. 06. 06. Езерец ЕТ „Кар експорт“ ЧЗС 9:30 Инж.
И. Вълчев

„Българска ябълка“ ЕООД 10:30
Крапец „Кирилови“ ООД, ЧЗС 12:00
Ваклино ЧЗС 13:30
Дуранкулак ЗК „Дуранкулак“, ЧЗС 14:30
Граничар ЗК „Граница“, ЧЗС 15:30

3. 07. 06. Захари Стояново ЗК „Захари Стоянов“, ЧЗС 9:30 Инж.
И. Вълчев

ЕТ „Нава – В. Василев“ 11:00
ЕТ „Агросервиз – А. Илиев“ 13:00

Смин ЧЗС 14:00
Черноморци ЧЗС 15:30

     

Първи юни – денят на детето 
бе отбелязан от питомците на 
ДГ „Дора Габе“ в Шабла за по-
реден път със спортен празник. 
Групата за спортни игри към 
детската градина, с ръководител 
Веселин Василев (председател 
на СКЛА „Нефтяник 2014“ Ша-
бла и треньор в клуба) оформи 
три отбора от по 12 участника, 

които премериха сили в четири 
щафетни спортно-състезател-
ни игри. В духа на известния в 
миналото телевизионен фор-
мат „Бързи, смели, сръчни“, 
отборите носеха имената на 
най-вкусните за малчуганите 
първи пролетни плодове – „Че-
решка“, „Малинка“ и „Ягодка“.  
Черешките бяха водени от учи-
телите си Теодора Вълчанова и 
Александрина Николова, „Ма-
линка“ от Даниела Димова и 
Йорданка Гочева, а педагозите 

Росица Монева и Галина Нанева 
изведоха „Ягодка“. Като четвър-
ти отбор (извън класирането) 
участваха и най-малките възпи-
таници на учебното заведение – 
децата от първа група. 

Журито, което оценяваше 
скоростта и уменията на мал-
ките палавници бе с председа-
тел изтъкнатия спортен деятел 

Христо Жечев и с членове Гали-
на Анастасова (почетен предсе-
дател на родителския съвет при 
ДГ „Дора Габе) и Живко Янев 
(ст.експ. МДС в ОА Шабла).

Състезанието, проведено на 
спортната площадка зад Спор-
тен комплекс Шабла премина 
оспорвано, със смяна на вода-
чеството, но във феърплей, ха-
рактерен за професионалните 
спортисти. Бурните аплодис-
менти от страна на родители и 
публика допълнително нажежи-

ха състезателната атмосфера. Не 
мина и без сълзи.

Емоционалното конферира-
не на играта отстрана на дирек-
тора на ДГ Ана Христова внесе 
още заряд в надпреварата. Въ-
преки крехката си възраст мал-
ко от участниците бяха дошли 
да се състезават на принципа на 
барон дьо Кубертен.

За любителите на статисти-
ката, резултатите от шабленския 
римейк на „Бързи, смели, сръч-
ни“ бяха: първи „Ягодка“, втори 

„Черешка“, трети „Малинка“. За 
всички имаше награди и лаком-
ства, както подобава на истин-
ски празник.

В заключение можем кажем, 
че от детската градина отново 
показаха как се прави.

От изпълнението на химна 
в началото през украсата и ор-
ганизацията на самите игри до 
награждаването на последния 
малчуган.

Честит ви празник и от нас, 
скъпи деца на Шабла!      Изгрев

НАй-МАЛКИТЕ ШАБЛЕНЦИ СПОРТуВАхА 
НА ПРАЗНИКА СИ

„Черешка“ и „Ягодка“ до последния момент на сантиметри един 
от друг

Щастливите „ягодки“ секунди след обявяване на крайния резултат

На празник като на празник – всички заедно!


