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„Пътешествието най-добре се измерва в приятели, не в мили“.
Тим Кахил

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

Искали ли сте някога да съз-
дадете нещо красиво със своите 
две ръце? Да вдъхнете живот на 
изделие създадено от Вас? Да 
оставите въображението да Ви 
вдъхнови ... Е, дърворезбата е 
точно това - изкуството да съ-
живиш парче дърво през своя 
поглед така, както само Вие го 
виждате индивидуално, ориги-
нално и ефектно. 

Ако искате да изучите дър-
ворезбата и сте над 10 години, 
заповядайте в Зелен образова-
телен център на 02.07. от 18:00 

ч., където ще се проведе курс 
по дърворезба заедно с Ивайло 
Петров. С него в рамките на 5 
дни (по 1 час на ден) ще се за-
познаете с основните принци-
пи на дървообработването и с 
различните техники за пости-
гане на неповторими ефекти. 
Освен знания ще имате своята 
фигурка, създадена от Вас. Ще 
се докоснете до една магия, а 
ръцете Ви ще накарат парчето 
дърво да оживее. А това може 
да Ви запали за ново хоби, а 
защо не и занаят?! Опитайте! :)

РАБОТИЛНИЦА – 
КАРИКАТУРНА ДЪРВОРЕЗБА

пРЕглЕди 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
27 юни (сряда), 13:00 часа - Шабла

„ГЕРГАНА –ДЕНИЦА“ ЕООД ГР.КАВАРНА 

търси да назначи две жени
за производство на закуски. Осигурен превоз.
Работно време: от 8.00 до 17.30 часа.
Телефон: 0570 8 50 70

Нашата съгражданка и бъ-
дещ докторант по Национал-
на и Световна икономика към 
Софийския университет, Ни-
колета Карамилева участва в 
състезанието „Моята теза в 180 
секунди“ - конкурс на Меж-
дународната франкофонска 
университетска организация. 
Председател на журито е ней-
ния директор, Мохамед Кета-

та. Конкурсът е за представяне 
на темата на дисертацията на 
докторанта в три минути по ат-
рактивен и запомнящ се начин. 
Николета спечели второ място 
за България. Журито се състо-
еше от професори към БАН, 
Софийския университет, пред-
ставители на френския бизнес 
и  БНТ.

Изгрев

ШАБЛЕНКА –  
С НАГРАДА НА 

МЕЖДУНАРОДЕН 
КОНКУРС

На свое заседание на 31 май 2018 годи-
на, Специализираният експертен съвет по 
Изобразително изкуство към Министер-
ството на културата, единодушно предло-
жи Министърът на културата да съгласува 
проекта за паметник, посветен на събития-
та през юни 1900 година.

Идеята за създаването на паметника е 
на СНЦ „Шабла 1900“, чийто членове въз-
ложиха изработката на проект за памет-
ник.

На 29 ноември 2017 година по инициа-
тива на Общински съвет Шабла, Общин-
ска администрация Шабла и СНЦ „Шабла 
1900“ се проведе обсъждане на проекта с 
автор Христо Илиев, за изграждане па-
метник в гр. Шабла, посветен на събити-
ята в Шабла и Дуранкулак от 1900 година, 
свързани с недоволството срещу натурал-
ния десятък. В дискусията взеха участие 

общински съветници, представители от 
Общинска администрация, членове на 
СНЦ „Шабла 1900“, граждани от различ-
ни населени места в община Шабла. След 
обсъждането, проектът беше внесен в екс-
пертна комисия на Министерство на кул-
турата.

За целта беше открита дарителска смет-
ка за набиране на финансови средства от 
граждани и организации за неговото из-
граждане.

Паметникът ще бъде изграден върху 
общински терен в централна градска част 
– зелената площ на триъгълника, който се 
оформя между ул. „Равно поле“, ул. „Петко 
Българанов“ и снек-бар „Зодиак“.

Концепцията на автора на проекта 
за паметник,  Христо Илиев можете да 
прочетете на стр. 2.

Изгрев

ПРОЕКТЪТ ЗА ПАМЕТНИК, ПОСВЕТЕН НА СЪБИТИЯТА ПРЕЗ ЮНИ 
1900 ГОДИНА ЩЕ БЪДЕ СЪГЛАСУВАН ОТ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА

На 6 юни 2018 г., в сградата 
на Зелен Образователен Цен-
тър гр. Шабла, се проведе втора 
съвместна работна среща меж-
ду представители на община 
Шабла и град Хършова, РРу-
мъния, в изпълнение на про-
ект: “BORDERLESS HEALTH 
THROUGH SPORT AND 
COOPERATION – UNITED 
IN THE BATTLE AGAINST 
DISEASES / БЕЗГРАНИЧНО 
ЗДРАВЕ ЧРЕЗ СПОРТ И СЪ-
ТРУДНИЧЕСТВО – ОБЕДИ-
НЕНИ В БИТКАТА СРЕЩУ ЗА-
БОЛЯВАНИЯТА”, № 16.5.2.063, 
финансиран по Договор за 
БФП № 47404/03.04.2017г., по 
програма INTERREG V-A Ру-
мъния-България 2014 – 2020, 
съфинансирана от Европей-

ския съюз чрез Европейски 
фонд за регионално развитие и 
Националния бюджет на Репу-

блика България.
Срещата бе свързана с про-

веденото изследване върху 

причините за физическа па-
сивност сред населението и за 
отрицателния й ефект върху 
здравето на жителите на общи-
на Шабла и град Хършова. Тя 
имаше за цел анализ на данни-
те, получени от въпросниците 
за идентифициране на общи-
те и специфичните причини, 
които определят физическата 
пасивност.

В резултат на проведеното 
проучване ще бъде изготвен 
съвместен план за действие за 
борба с физическата пасивност 
за подобряване на човешкото 
здраве в трансграничния реги-
он Шабла - Хършова, който ще 
бъде дискутиран на публичния 
дебат, предвиден по проекта.

Изгрев

РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ГРАД ХЪРШОВА, РУМЪНИЯ

Момент от срещата

Така ще изглежда паметника

Николета Карамилева на награждаването (първата отдясно)
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 13 юни 2018 година 
се навършват 40 дни 

от смъртта на 
вЕсЕлинкА ТОдОРОвА 

дРАгАнОвА
починала на 69 години

Колко много от нас
си отиде с теб.

Колко много от теб
остана в нас.

Помним, обичаме, скърбим!
От дъщери Дора и Светла, зет Светльо и внуците

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

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

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 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

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

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

Търся механизаТор - ТракТорисТ
в селското стопанство - зърно производство  

за целогодишна работа с трудов договор! 

Телефон за връзка: 0887 615 443

ПРОДАВАМ ПОЧТИ НОВИ:

Телефон:0899 409 379, сем.Спасови

-резачка бензинова;
-косачка бензинова;

-нова ръчна количка;
- нов градински душ.

Топлохидроизолация, подмазване  
на комини и посТавяне  

на ТоплобиТумни керемиди.
Телефон:0884 52 50 80

Събитието, което отразява 
този монумент е първият сел-
ски бунт след Освобождението 
и е в ПАМЕТ НА ЗАГИНАЛИ-
ТЕ от община Шабла, на 1 юни 
1900 година.

По този проект работих от 
четири години... Той е резултат 
от съвместния ни труд с арх. 
Анна Енчева и инж.конструк-
тор Кольо Атанасов.

Данни за монумента: 
Височина -3,6 м. Дължина - 

2,45 м. Ширина - 0,85 м
Размери на фундамента: Ви-

сочина - 1,1м. Дължина - 3,7м. 
Ширина - 2,5м

Обща височина: 4,7метра.
Материали за фундамента и 

монумента: 
Стоманена конструкция. 
Бетон: Сулфатоустойчив, 

водоплътен бетон, марка 35.
Хром - никелова стомана.
Гранитни плочи за облицо-

ване на фундамента.
Бетонни плочи - 40/40/3 - за 

настилката
В течение на времето напра-

вих три различни проекта и 
се спрях на последния ( който  
беше и  одобрен от експертната 
комисия по  паметниците към 
Министерството на културата).

Потърсих нетрадиционен 
подход да изразя тази исто-
рическа драма от стремеж да 
дам едно ново тълкувание на 
това събитие - тълкувание, в 

съзвучие с нашето време - за-
щото всяка скулптура трябва 
да носи както идеята за съби-
тието което отразява, така и да 
бъде датировка, да носи печата 
на времето, в което е създаде-
на. Това е не само естетическо 
изискване, но и философски 
закон на развитието, който е 
в сила както за скулптурата, 
така и за всички сфери на жи-
вота,   защото всяка сфера от 
него, бележи своето развитие 
- наука, техника, медицина..... 
Ако преди сто години нашите 
деди са орали с рало, сега го 
правят с К-700, затова вече не 
е естествено и  паметниците 
да се правят по същият начин 
както са били правели преди 
сто години...

 Паметникът  не е обременен 
идеологически с никаква пар-
тийна доктрина - той е символ 
на героизма и вечният  стремеж 
на човешкият дух към справед-
ливост.

Като концепция за изграж-
дането на този паметник съм 
тръгнал от общите възгледи 
в  различните духовни уче-
ния - както в западната, така 
и източната култура – в които 
се говори за четирите основ-
ни  и противоположни стихии 
в Природата - ЗЕМЯ, ВЯТЪР, 
ОГЪН и ВОДА.

Основното пластично вну-
шение на монумента - това е 

драматизмът на въстанието и 
този  драматизъм съм  изразил 
в конфликта между двете сти-
хии - на твърдата земя и тази на 
стихията на вятъра, които като 
първоосновни стихии  имат 
различни проявления: Земната 
твърд  съм изразил чрез бетона, 
а  вятъра - чрез въздуха, взри-
вяващ твърдоста на земята.

 Твърдият бетон  е символ на 
статуквото, на силата на власт-
та, а въздухът -  символ на сво-
бодният човешки Дух, защото 
и в самата дума „въздух“ –  съ-
държа в себе си и думата „Дух“.          

Вътрешният силует на па-
метника има многопластов 
прочит - като взрив, разпятие, 
полет,  а вечер  светлината  на 
прожектори ще подчертава 
допълнително въздушният си-
лует.

През деня стоманените лен-
ти, поставени в различни рав-
нини и ъгли, в един или друг 
момент ще хвърлят бикове като 
отразяват слънчева светлина, 
но те навяват  и една асоциация 
за саби -  за трагичният сблъ-
сък между войска и народ. За 
съсичането на едни българи от 
други българи…

Традиционно, в един памет-
ник, героите се представят чрез 
определена материална форма - 
бронз, мрамор, гранит, камък - 
т.е. чрез видимостта на някакъв 
материал.

Този проект е резултат на 
нова концепция:

Да пресъздам бунтовниците 
не в твърда МАТЕРИЯ  - а АУ-
РАТА на героизма им.

Чрез отсъствието на ВИДИ-
МОТО - да покажа НЕВИДИ-
МОТО 

Чрез ОТСЪСТВИЕ - да по-
стигна ПРИСЪСТВИЕ.

Да покажа участниците в 
бунта, не ФИЗИЧЕСКИ - а оре-
ола на ДУХЪТ ИМ. Защото те 
физически отдавна са си оти-
шли от този свят, но техният 
Дух, е тук, на земята, за пример 
и кураж на техните потомци.

Защото, при цялата си ефир-
ност, за разлика от физическо-
то тяло, Духът е този, който 
е нетленен и неподвластен на 
времето и пространството….

Този паметник  не е само 
илюстрация на едно въстание. 
Той е и един голям въпрос към 
всеки от нас: 

Имаме ли и ние куража да 
живеем като предците си, с гор-
до вдигнати глави, или в името 
на оцеляването - сме ги свели 
покорно? 

И правим ли разлика между 
живеене и оцеляване?

И колко струва един живот 
без чест и достойнство? 

Въпроси, въпроси... на кои-
то всеки сам трябва да си отго-
вори.

 Христо Илиев

Продължава от бр.20
Полкът е формиран на 

12.10.1884 г. с указ №41 на княз 
Александър Батенберг, като 
първоначално се състои от три 
дружини: 12-та пеша Раховска, 
16-та пеша Провадийска и 20-
та пеша Варненска. Въвлича-
нето му в описваните събития 
започва още през март 1900 г.  
На пети март пред окръжното 
управление във Варна се съби-
ра значителна тълпа, съставена 
от придошли от селата селяни 
с тъпани и знамена, която про-
тестирала срещу новоприетия 
закон и искала освобождаване 
на вече задържани селски во-
дачи от Варненско. Със заповед 
на командващия варненския 
гарнизон две роти от полка са 
изпратени срещу протестира-
щите, а други две- към пазара 
и по-главните улици, за да сп-
рат разрастването на митинга. 
Командирът на бригадата полк. 
Андреев дава заповед за стрел-
ба в тълпата и в резултат има 
много ранени. С това като че 
ли въвличането на армията и 
конкретно на Осми приморски 
полк приключва, но последва-
лите събития отклоняват полка 
от провеждането на съвместни 
полкови летни учения, плани-
рани за юни и юли с.г. Освен 
това те обременяват и издръж-
ката на полка, тъй като в един 
сравнително продължителен 

период една дружина или око-
ло 415 души пребивава извън 
полка и се издържат на пазар-
ни, а не договорни цени на хра-
на, фураж и други необходими 
материали. 

Съдейки по книгата със за-
поведи на Осми Приморски 
полк , със заповед №154 от 2 
юни 1900 г., позоваваща се на 
заповед №280 на началника 
на варненския гарнизон  от 
01.06.1900 г., в кратковремен-
на командировка се изпращат  
“..по служебна работа...” майор 
Георги Иванов, командир на 
II-ра дружина, както и двама 
капитани, 3-ма поручици, 4-ма 
подпоручици, цялата 5-та рота 
от 103 долни чинове, цялата 
6-та рота от 96 долни чинове, 
7-ма рота от 110 долни чинове, 
8-ма рота от 91 долни чинове и 
още 5 войници от нестроевата 
рота на полка. Изчисленията 
показват обща численост от 
10 офицери и подофицери и 
405 младши, старши войници 
и свръхсрочнослужещи. Тази 
заповед указва изрично часа на 
потегляне – 1.30 следобед, сред-
ството за транспортиране – па-
раходът “Борис” и крайното 
местоназначение – “...с. Дуран-
кулак, Балчикска околия”. Ин-
тересен е и фактът, че същата 
заповед №154 предвижда дава-
нето на 1700 лева в аванс на 2-ра 
дружина за престоя в Дуранку-

лак, което може да бъде свърза-
но със Закона за квартирното 
настаняване, който предвиж-
дал безплатно квартируване за 
сметка на общината в рамките 
на три дни, но изисквал запла-
щане на разходите след третия 
ден.  Още същия ден параходът 
акостира в пристанище Балчик 
и 2-ра дружина се среща с це-
лия V-ти конен добрички полк, 
воден от полк. Салабашев. Ско-
ро след пристигането в Балчик 
били арестувани и изпратени с 
22 души охрана селски водачи, 
а 2-ра дружина от Осми полк 
продължила без забавяне към 
с. Шабла.

Сред архивите на полка от-
криваме и една изключително 
интересна заповед, която отра-
зява събитие от 9-ти юни с.г., 
и която гласи следното :   “...
Отдава се на съдене в полковия 
съд долен чин......като разгле-
даха преписката, представена 
ми от командира на 2-ра дру-
жина от 13.06.1900 г., намерих, 
че младия войник от 6-та рота 
Станев Слави, но 9-ий Юний 
с.г. когато селото Саталмъш, 
Балчикска околоия, било оце-
пено от един взвод войници, 
за залавяне някои от жителите 
на това село-метежници, той 
Станев е пропуснал да мине 
през веригата жителя на това 
село Букуров Стоян, който се е 
търсел от административните 

власти.....За това му престъпле-
ние предвидено и наказуемо по 
ст. 142 от Военно-наказателний 
закон и на основание ст. 153 
от Военно-Съдебния закон, 
предавам го на съдене в пол-
ковия съд при командуемия 
ми полк...”   Без съмнение, 
това свидетелства за сложната 
обстановка и за солидарността 
на част от войниците от полка 
към протестите на местното 
население. Това е логично, тъй 
като огромното мнозинство от 
войниците били от селски про-
изход и също били негативно 
настроени както срещу новия 
закон, така и срещу бруталните 
действия срещу протестите. 

Много от съхранените за-
поведи в полковата книга от 
юни и началото на юли 1900 
г. свидетелстват за конвоира-
нето на арестуване селяни до 
Варна. Според заповед №161 
от 9 юни 1900 г. считащите се 
в командировка долни чинове 
от 8-ма рота, която се намира в 
с. Шабла, трябва да конвоират 
арестувани до гр. Варна, като 
се предвижда да се изключат от 
котлова храна за дните от 8-ми 
до 12-ти юни. Тук става въпрос 
за 22 войници и подофицери, 
които охраняват арестанти до 
Варна и се връщат обратно в 
Шабла на 13 юни.  

Продължава в следващия 
брой.

ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК В ГОРЕЩОТО ЛЯТО НА 1900 Г. : 

МЕЖДУ СЕЛСКИТЕ БУНТОВЕ И ЗАПЛАХАТА ОТ ВОЙНА С РУМЪНИЯ

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ 
НА ПАМЕТНИКА В ШАБЛА
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„Изгрев“ – Госпожо Дави-
дова, преди броени дни изпра-
тихте последния си випуск, с 
какви чувства?

Дарина Давидова – След 40 
години трудов стаж имам усе-
щането и увереността за добре 
свършена работа. Не знам кол-
ко съм дала, но знам, че всичко 
онова, което съм правила е със 
сърце и душа, и е в интерес на 
децата, и доброто име на учи-
лището. За мен най-голямата 
награда е благодарността на 
учениците, които съм учила и 
техните родители.

„И“ – Как бихте охаракте-
ризирали днешния български 
ученик?

Д. Д. – Не бих си позволи-
ла да поставя всички ученици 
под един знаменател. Ние има-
ме прекрасни деца – знаещи и 
можещи. Необходимо е да им 
гласуваме повече доверие, да 
гледаме на тях като на лично-
сти и граждани, които утре ще 
ни заместят достойно.

„И“ – В тази връзка как би-
хте формулирали основната 
задача на днешния учител?

Д. Д. – На българския учител 
му е все по-трудно да мотивира 
децата и да убеди родителите, 
че образованието не е задълже-
ние, а необходимост!  Учители-
те са войни, които дори, когато 
останат сами на „фронта“, не 
отстъпват, раздават се докрай в 
името на своите ученици.

„И“ – Шири се мнението, 
че нацията ни прогресивно 
затъпява, какво ще кажете по 
въпроса?

Д. Д. – Не споделям това 
мнение. Нацията не затъпява, 
а обеднява интелектуално от 
това, че умовете на България 
изтичат навън. Време е да се 
спре с делегираните бюджети, 
които отвориха широко уни-
верситетските врати, давайки 
възможност на неграмотните 
да получават дипломи за висше 
образование. Десетки „нарое-
ни“ ВУЗ-ове, девалвирали сви-
детелства за завършено образо-
вание – това е резултата.

„И“ – Количеството на уче-
ниците намалява…

Д. Д. – Демографският про-
блем е огромен не само в наша-
та община. Намаленият брой 
ученици няма как да не се от-
рази на качеството на учебния 
процес. Отразяват се и недодя-
ланите закони. Като някакъв 
вид компенсация за малката 
бройка, всички минават до 4-ти 
клас, независимо от това, че са 
неграмотни. Е, как се работи с 
такива деца, каква е базата, над 
която се надграждат знания?

„И“ – Според една шега хи-
мията е единствената наука, 
която носи искрена радост на 
хората. А сега сериозно – Кол-
ко важни са за децата според 
Вас природните науки?

Д. Д. – Всички ние сме част 
от природата. Ако живеем в 
хармония с нейните неписани 
закони, ще има живот на наша-
та планета. Оттук и отговора на 
Вашия въпрос – да, важни са и 
то много! Природните науки не 
се учат за оценка. Те са култура, 
начин на живот.

„И“ – Каква е равносметка-
та Ви дотук и как си предста-
вяте  живота  без училището и 
децата?

Д. Д. – Получих много от 
моето училище. Срещнах пре-
красни колеги, намерих верни 
приятели, които бяха до мен в 
най-трудните моменти от моя 
живот. Тези хора ми даваха 
сили да продължавам напред, 
за което им изказвам моето ог-
ромно благодаря!

Имах честта да работя с 
достойни и интелигентни ръ-
ководители, които даваха въз-
можност да творим, да бъдем 
новатори, да се чувстваме до-
стойно. Тук бих искала да спо-
мена г-н Живко Славов. За мен 
беше чест, респект и удоволст-
вие да работя с такъв изключи-
телен човек и ерудит като него.

Да, сбогувам се с част от 
себе си, с миговете, които вина-
ги ще си спомням. Това е краят 
на едно пътешествие, в която 
аз бях една малка пътечка към 
широкия Път на Живота.

Вярвам, че по една малка 
частица от своя дух съм оста-
вила във всички свои ученици , 
и че те ще я пазят и предадат на 
своите деца. За мен следва едно 
ново начало. За съжаление не 
изпитвам тъга за училището в 
състоянието, в което го оста-
вям, както и да се разбира това.

А с моите деца, с моите уче-
ници не се разделям. Те са на-
всякъде около нас – лекари, ин-
женери, лаборанти, аптекари, 

икономисти, сервитьори и т. н. 
Те са тези, които след години ме 
чакат на 24 май с цветя и с бла-
годарност на уста. За мен това 
е щастието, това е истинската 
оценка на моята работа!

За мен беше чест да бъда 
учител!

„И“ – Ще споделите ли с 
нас някои спомени и впечат-
ления от последния си випуск 
– 2018?

Д. Д. – Моите момичета и 
момчета все още не са спомен, 
а настояще. Те ме накараха да 
се гордея с тях, когато заста-
наха зад каузата  „Да помогнем 
на Иво“, по тяхна инициатива 
помогнахме на деца от класа да 
се чувстват достойно на бала. 
Това е доказателство, че те са 
истински и добри хора. Те са 
моите цветя, които е време от-
късна и да даря на хората!

Бих искала да завърша това 
интервю със едно „Прозрение“ 
на покойния ми съпруг Георги 
Давидов:

На човека са нужни ръце – 
За да бъде, му трябва сърце.
На човека са нужни очи – 
Да прогледне му трябват 

мечти.
На човека са нужни криле –
За да литне, му трябва небе.
„И“ – Благодаря Ви за от-

кровения разговор, не мога да 
Ви пожелая друго, освен пове-
че небе!

Д. Д. – И аз Ви благодаря за 
пожеланието.

Разговаря Йордан Енев

Дарина Давидова:

„УЧЕНИЦИТЕ МИ СА ЦВЕТЯТА, КОИТО 
ИСКАМ ДА ПОДАРЯ НА ХОРАТА“

Дарина Давидова е родена в Ботевград. Средното си образо-
вание тя завършва в ПГ „Асен Златаров“ в града. През 1978-
ма година завършва висше образование в Шуменския Универси-
тет, специалности „Химия“ и „Биология“. От същата година е 
преподавател в тогава ЕСПУ „Асен Златаров“ в Шабла. Това, 
че и гимназията, която сама е завършила, и тази, в която пре-
минава целия й трудов път носят името на великия български 
учен Асен Златаров, Давидова приема като знак от съдбата. 
През 1993-та година придобива следдипломна квалификация и 
защитава 2-ри клас квалификация по биология. На 24-ти май, в 
двора на СУ „Асен Златаров“ Дарина Давидова изпрати послед-
ния випуск, на който е класен ръководител, набор 1999. По този 
повод в. „Изгрев“ се обърна към нея с няколко въпроса.

От 2 до 3 юни 2018 година в 
Хотелски комплекс „Яница” с. 
Крапец се проведе VI-то изда-
ние на фестивала за шлагерна 
и стара градска песен „Подари 
ми море“.

Организатори на фестивала 
бяха Община Шабла, Община 
Генерал Тошево, НЧ ”Светли-
на 1941” гр. Генерал Тошево, 
НЧ ”Зора 1894” гр. Шабла и 
Хотелски комплекс „Яница” с. 
Крапец.

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 Шабла.

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

Ето и призьорите по кате-
гории от тазгодишния фес-
тивал:

Категория „Групи“:
I място – ВФ „Божур“, НЧ 

„Стилиян Чилингиров – 1963“, 
гр. Шумен

Категория „Дуети“:
I място – Живко Христов и 

Красимир Колев, гр. Генерал 
Тошево

Категория „Индивидуални 
изпълнители“:

I място – Надежда Стойно-
ва, гр. Варна

Награда на публиката
ГСГИ „Перуника“, НЧ „На-

роден будител – 1940“, с. Бъл-
гарево

Награда на хотелски ком-
плекс „Яница“

ГСГИ „Самакитка“, НЧ 
„Светлина – 1904“, с. Варненци, 
община Тутракан.

Изгрев

„ПОДАРИ МИ МОРЕ“

В края на месец май, в сгра-
дата на УПК Шабла се проведе 
представяне на професията“-
Готвач“ към СУ „Асен Злата-
ров“ пред седмокласници и 
техните родители. На среща-
та преподавателите, които ще 
водят специалните предмети - 
Людмила Миркова и Ивелина   
Господинова запознаха при-
състващите с учебните дис-
циплини, които ще изучават 
през курса на обучение, както 
и квалификацията, която ще 

получат в края на обучението 
си.

Бъдещите осмокласници 
наблюдаваха приготвянето на 
коктейл и кулинарни изделия, 
дело на учениците от 10 и 11 
клас. В добре обзаведените кух-
ненски кътове, учениците вло-
жиха старание, професионални 
умения и творчество. Наприви 
впечатление и добре аранжира-
ните маси, не маловажни при 
сервирането на ястията.

Изгрев

ДЕН НА ПРОФЕСИЯТА 
„ГОТВАЧ“

В работна обстановка

ПОЕТИЧЕН КЪТ

ЗНАЕШ  ЛИ  КАК  УХАЯТ  
РОЗИТЕ  ПРЕЗ  ЮНИ?

Знаеш  ли  как  ухаят  розите  през  юни?
Рози,  още  недокоснати,  неподарени,
бликнали  внезапно  в  ранна  лятна  утрин,
блеснали  в  сребристи  капки,  разпилени.

Пъпки  са  едва,  ухания  разпръскват.
вятърът  ги  гали  с  погледа  си  влюбен...
В  допир  от  любов,  с  молитвените  пръсти,
узнал  би,  как  ухаят  розите  през  юни...

Знаеш  ли  как  ухаят  розите  през  юни?
Чуваш  ли  ги  нощем,  как  те  викат  страстно,
 как  нахлуват  дръзко  през  пердето  тюлено,
 как  проникват  във  съня  ти  с  аромата  властен?

Потопи  се  в  танца  сред  безброй  светулки,
в  тишината  лятна  на  оркестър  многострунен,
де  щурци  извиват  с  първите  цигулки...
и  узнал  би,  как  ухаят  розите  през  юни...

Знаеш  ли  как  ухаят  розите  през  юни?
те  те  канят  в  знойното  си  страстно  лято.
Влюбени  в  живота,  от  него  недолюбени,
натежали  от  любов  -  кюлчета  злато...

Знаеш  ли  как  ухаят  розите  налети,
подивели  от  копнеж  за  обич  споделена?
Те  ухаят,  както  могат  само  лете:
на  зряла  любов  -  като  цялата  мене!...

 Диана  Енчева

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
На 17 юни 2018 година 

Неделчо Георгиев Никифоров
навършва 50 години. 

За твоя юбилей, пожелания ти поднасяме...
всичките:

обич, здраве, дълголетие, щастие, сила и успехи! 
От семейството

На 3 юни 2018г.,читалище 
„Слънце 1871”, с.Крапец участ-
ва в VI издание на фестивала за 
шлагерна и стара градска песен 
„Подари ми море” с певческа 
група, сформирана  от изпъл-

нители от четири поколения, 
които пяха заедно на сцена и 
получиха Диплом-награда на 
хотелски комплекс „Яница” .

Мария Дончева,
читалищен секретар

ИЗПЪЛНИТЕЛИ ОТ ЧЕТИРИ 
ПОКОЛЕНИЯ ПЯХА ЗАЕДНО НА СЦЕНА

ОБЯвиХА РЕЗУлТАТиТЕ ОТ кОнкУРсА нА ЦОп
Преди месец Центърът за обществена подкрепа обяви 

конкурс за рисунка или колаж на тема  
„Моето родословно дърво“.

Конкурсът се проведе в две възрастови групи: 
              I група - от 7 до 11 години
              II група - от 12 до 18 години
Жури в състав Дарина Йорданова – директор на ЦСРИ и Жана 
Рачева, музикален ръководител към НЧ „Зора 1894“ Шабла оце-
няваха подадените творби. Те присъдиха следните награди: 
Първа възрастова група:
- първо място зае Александър Жечев от 3 клас на СУ „Асен Зла-
таров“-Шабла;
- второ място в същата възрастова група – Симона Гюнвер от 3 клас;
- трето място за Радослав Тодоров от 2 клас.
Втора възрастова група:
- първо място за Рени Иванова от 9 клас;
- второ – Тодор Иванов от ПЗГ „Тимирязев“ – Каварна;
- трето – Александър Стоянов от 9 клас.
Специалната награда на кмета на община Шабла Мариян Же-
чев отиде при Искра Пеева от 3 клас.
Ръководството на ЦОП благодари на всички деца, участвали в 
конкурса и им желаем приятна ваканция.
Благодарности и на журито за професионалната оценка.
Награждаването на участниците ще се състои в ЦОП на 18 юни 
2018 година от 17.30 часа.
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РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП: Йорданка Радушева, Йордан Енев

СЪТРУДНИЦИ: Мария Недялова, Галя Анастасова, Георги Стефанов, Николинка Георгиева, 
Мария Дончева, Деян Димитров, Галя Камберова, Живко Янев

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА: Марин Цанов
ПЕЧАТ: Печатница “Влади” – В. Влаев, Каварна

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

Телефон: 0884 52 50 80

ПРОДАВАМ ПЧЕЛИ
Преференция за начинаещ.

Телефон: 0988 88 17 46

ПРЕДЛАГАМ СТАРИ
ПЧЕЛНИ КОШЕРИ

Телефон: 0896 330 296

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“.

ТЪРСЯ
 ЖЕНА ДА СЕ ГРИЖИ ЗА ВЪЗРАСТЕН МЪЖ.

Телефон: 0877 27 53 66

ЛЯТНА ТЕНИС ЛИГА-2018

ТУРНИР ПО ТЕНИС НА КОРТ
За любители

11-15 юни
 

Уважаеми приятели, каним ви на първият 
Турнир по тенис на корт от веригата турнири  

ЛЯТНА ТЕНИС ЛИГА - 2018 на 11 ЮНИ от 18,30ч. 
в Спортен комплекс ,,Шабла”. 

За информация на тел: 

0878 233 154 - организатор

По силата на промени в На-
редбата за пенсиите и осигу-
рителния стаж, внасянето на 
осигурителни вноски за недос-
тигащ стаж при пенсиониране 
ще се установява служебно, без 
да е необходимо представянето 
на съответните платежни до-
кументи от гражданите. Необ-
ходимите данни ще се вземат 
от информационната система 
на Националния осигурите-
лен институт. По този начин се 
намалява административната 
тежест за гражданите, като съ-
щевременно ще се предотвратят 

възможностите за злоупотреби.
Предвидени са и разпоред-

би, с които се преустановява 
възможността банките да пра-
вят удръжки от недължими 
или неправилно преведени 
суми за пенсии за погасяване 
на задължения на пенсионери-
те към тях.

С приетите промени разпо-
редбите на наредбата се при-
веждат в съответствие с изме-
ненията в Кодекса за социално 
осигуряване, които са в сила от 
1 януари 2018 г.

МС

ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА 
ЗА ПЕНСИИТЕ И 
ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ

На 1 юни 2018 г. по повод 
Деня на детето, читалище  
„Слънце 1871”, с.Крапец, ор-
ганизира  детски празник със 
забавни спортни игри, в които 
съвместно  участваха деца и ро-

дители. Най-голямата изненада 
за малчуганите беше  куклени-
ят  театър, който  родителите 
тайно подготвиха  за тях.      

Мария Дончева,
читалищен секретар

ДЕТСКИ ПРАЗНИК „МАМА 
И АЗ” В СЕЛО КРАПЕЦ

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-
ПР /Подробен устройствен план-план за  регулация / за УПИ ІV, 
кв.11 по плана на с.Ваклино, община Шабла.

 В четиринадесетдневен срок от съобщението заинтересовани-
те лица могат да направят писменни възражения,  предложения и 
искания по проекта за подробен устройствен план до общинска 
администрация гр.Шабла /Техническа служба/ стая 105.

О  Б  Я  В  А
УС на ЗКПУ „Захари Стоянов”, с. Захари Стояново, на основание 

чл.16 ал.3 т.1и 2. от Закона за кооперациите и чл.27 ал.1 т.1 т, 
свиква общо редовно, годишно, отчетно - изборно събрание на 
всички член – кооператори, което ще се проведе 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, члено-
ве 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 “

Явор Николов спечели три 
медала от държавни и между-
народни турнири  в края на май 
и началото на юни. Той успя да 
се пребори за бронз в силната 
група до 13 години на първите 
републикански индивидуални 
училищни първенства по шах. 
Състезанието се проведе от 19 
до 22 май в Албена, а Явор за-
върши с 4.5 точки от 7 възмож-
ни (4 победи, 2 загуби и 1 реми) 
– резултат, който му осигури 
третото място в конкуренция-
та на 15 деца от цялата страна. 

При 11-годишните участва и 
друг наш представител – Калин 
Иванов. Той завърши с 4 точки, 
като само липсата на доста-
тъчно опит, практика и само-
чувствие го лиши от медал. В 
играта му обаче има потенциал, 

който се надяваме, че ще раз-
вие. Калин раздели 5-9 място в 
крайното класиране.

Турнето продължи с участие 
на третия международен от-
крит турнир в Димотика, Гър-
ция – 25-28 май. Малко градче, 
дълбоко свързано с историята 
на Европа и Българи през ве-
ковете. Получихме специална 
покана от организатора г-н 
Делудис, който ни посрещна 
топло и любезно. Той и него-
вият екип създадоха безупреч-
на организация и се постараха 

нищо да не липсва на нашите 
състезатели Деян Димитров и 
Явор Николов. Те играха в общ 
турнир с отделно класиране по 
категории. Явор завърши с 4.5 
точки от 7, повиши с 64 еди-
ници международния си ЕЛО 

коефициент и грабна златния 
медал в групата до 14 години. 
Деян започна силно с 4 от 4, но 
в желанието си на всяка цена да 
спечели турнира, рискува пре-
калено много и загуби фатално 
в петия кръг. Реми и победа 
до края му осигуриха дележ 

на 4-8 място в конкуренцията 
на 92 състезатели. Благодарим 
на приятелите от Димотика за 
незабравимите спомени и емо-
ции. Очакваме те да върнат ви-
зитата в началото на октомври, 
когато в Тюленово ще се прове-
де Деветия международен от-
крит турнир „Шабла 2018”.

Третият си медал, Явор спе-
чели от финалите на държавни-
те училищни отборни игри 5-7 
клас на 2 и 3 юни в Сарафово, 
Бургас. Той игра на първа дъска 

за ОУ „Васил Априлов” и по-
стигна най-добър индивидуален 
резултат в целия турнир – 8.5 от 
9 възможни, като даде само едно 
реми на съперниците си. 

През лятото, Деян и Явор 
планират мащабно междуна-
родно турне. Те имат желание-

то да участват на няколко сил-
ни фестивала – Белград в края 
на юни, Пардубице (Чехия) 
през втората половина на юли 
и Арад (Румъния) – 5-12 август. 
Както се досещате, тези състе-
зания са свързани и със сери-
озни разходи, така че молбата 
ми към всички спонсори, които 
имат желание и възможност 
да помогнат, е да се свържат с 
Деян Димитров на 0885132468 
или harmonia_chess@abv.bg. 

Христо Жечев     

ДВА ЗЛАТНИ И ЕДИН БРОНЗОВ МЕДАЛ ЗА ЯВОР НИКОЛОВ

Олимпийската шампионка Тереза Ма-
ринова и министърът на Младежта и 
Спорта Красен Кралев за пореден път по-
срещнаха младите състезатели на СКЛА 
„Нефтяник 2014“ Шабла на турнира „Те-
реза и приятели“ в столицата. На най-ма-
совия турнир по лека атлетика за деца в 

България тази година взеха участие над 
700 деца между 6 и 13 годишна възраст от 
цялата страна, както и от съседна Сърбия.

Датата на провеждане на състезанието 
бе 3-ти юни. В деня на традиционния за 
Шабла събор, когато връстниците им се ве-
селяха на люлките и батутите в центъра на 
града, Александър Тодоров (10 г.), Кремена 
Димитрова (10 г.), Жени Чобанова (9 г.) и 
Калоян Ялнъзов (8 г.), заедно и треньора 
си Веселин Василев пътуваха към София. 
Близо деветчасовия преход нямаше как да 
не се отрази на резултатите на децата на 
следващия ден. Всички млади шабленски 
атлети бягаха и скачаха далеч от личните 
си постижения, но въпреки това предста-
вянето им бе достойно. Ето как се класира-
ха нашите деца:

Кремена: 60 м. гладко бягане – 27- ма от 
94 участника, скок дължина от място – 22-
ра от 96 участника.

Жени: 60 м. – 22-ра от 60 уч., скок дъл-
жина от място – 31-ва от 57 уч.

Александър: 60 м. – 34-ти от 56 уч., скок 
дължина от място – 20-ти от 58 уч.

Калоян: 60 м. – 36-ти от 76 уч., скок дъл-
жина от място – 21-ви от 71 уч.

Логистични проблеми и най-вече отда-

лечеността ни от столицата са пречка на 
състезателите на „Нефтяник“ да участват 
на повече качествени турнири през годи-
ната. За сравнение – в София има „Детска 
лига“, която от началото на годината е орга-
низирала десет състезания, а шабленските 
деца са имали възможност да вземат учас-
тие само в три.

На раздяла, голямата Тереза Марино-
ва пожела на младите ни атлети успехи на 
пистите, както и догодина пак да дойдат на 
десетото, юбилейно издание на турнира, 
който се провежда под нейния патронаж.

Йордан Енев

ТЕРЕЗА И МИНИСТЪР ПОСРЕЩНАХА 
ШАБЛЕНЦИ В СОфИЯ

Награждаването на Явор в Димотика

Явор Николов и Деян Димитров в импровизиран „дуел“ в Гърция

Треньорът Веселин Василев, Креми, Коко, 
Жени и Сашо, заедно с олимпийската 
шампионка Тереза Маринова

…и с министър Кралев


