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„Който дава, не трябва никога да си спомня за това, а онзи, който получава — никога да не го забравя.“ 
Древноеврейска поговорка

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

По данни на Общинска ад-
министрация Шабла през 2017 
година община Шабла е била 
предпочитана дестинация от 
10 529 души, от тях 7 993 бъл-
гари и 2  536 чужденци. Пре-
обладаващите чужди туристи 
са били от Румъния, Украйна 
и Полша. През миналата годи-
на се наблюдава ръст в общия 
брой туристи, както и реали-
зираните от тях нощувки.

Категоризираните места за 
настаняване са били 27 -  8 от 
тях са новооткрити. Четири 
нови заведения за хранене и 

развлечение са отворили вра-
ти за своите клиенти.

Наблюдаваме ръст на инте-
реса към летуването на откри-
то. Проверяващите служители 
на общинска администрация 
Шабла са събрали 3 290 лв. от 
такса за устройване на време-
нен бивак, в местата опреде-
лени за бивакуване – Езерец, 
Крапец и Дуранкулак. Събра-
ната сума потвърждава необ-
ходимостта от по-ефективна 
система на събираемост.

През юли, м.г. Николи-
на Ангелкова – министър 

на туризма беше на работно 
посещение в община Ша-
бла и на място беше запоз-
ната със задълбочаващия се 
проблем - самонастанили се 
върху плажната ивица, (а не 
върху местата определени за 
тази цел) български и чужди 
собственици на палатки и ка-
равани, които демонстрират 
чувство на безнаказаност.

На 8 юни, на къмпинг „До-
бруджа“ в Шабла, на брега на 
морето бар „Боси“ отвори за 
своите посетители.

Тази година БЧК Добрич 

е осигурил водното спасява-
не на неохраняемите морски 
плажове.

Остава да си пожелаем 
слънчеви дни и много турис-
ти – такива, които за първи 
път ще посетят нашата общи-
на и редовните летовници в 
Шабла.

От общинска администра-
ция Шабла призовават всички 
хотелиери да подават навреме 
своите справки- декларации за 
реализираните нощувки и за-
плащат туристическия данък.

Изгрев

В НАЧАЛОТО НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕЗОН

„Изгрев“ – Честито, госпожо 
Захова! След години отдаденост 
на учениците и българския 
език, коя за вас е най-ценната 
награда?

И.З – След 41 години учител-
ски труд най-ценната награда за 
мен са успехите на моите учени-
ци, които са и признание за все-
отдайния ми ежедневен труд. 

„Изгрев“ – Вие работите с 
деца билингви (деца, които го-
ворят два езика). В този смисъл 
какви са трудностите, които 
срещате?

И.З –Работата с деца билинг-
ви е трудно предизвикателство. 
За да преодолеят влиянието на 
майчиния си език и формират 
добри комуникативни умения 
на български език е нужна сис-
темна и последователна работа 

в часовете. Подхождам инди-
видуално към всеки ученик, ак-
центувам на различните видове 
правоговорни и правописни 
упражнения, използвам разноо-
бразни дидактични игри, моти-
вирам успешните резултати от 
изпълнените задачи, включвам 
абсолютно всички ученици в 
общоучилищните празници с 
различни изпълнения с една цел 
– добро владеене на българския 
език и приобщаване към учи-
лищните ценности. 

„Изгрев“ – Какви предим-
ства и недостатъци има в едно 
селско основно училище, спря-
мо такова в големия град?

И.З – ОУ „Свети Климент 
Охридски“ в с. Дуранкулак е 
наистина малко училище. Това 
е място, където учениците се 

обучават не само да четат и пи-
шат, а и да  изграждат и оформят 
характера си,  да се възпитават  
да бъдат добри хора, полезни не 
само на себе си, но и на обще-
ството, в което живеят. Класо-
вете ни са с по-малко ученици 
от градските училища и това 
ни дава възможност да подхож-
даме индивидуално към всеки 
ученик. Така по-лесно се вижда 
кой се нуждае от помощ, какви 
грешки е допуснал. Дисциплина-
та в училището ни е много добра 
и това е един от показателите за 
успешно провеждане на възпи-
тателно-образователния процес, 
а резултатите ни на олимпиади, 
състезания, НВО са съизмери-
ми с тези на учещите в големите 
градски училища.

„Изгрев“ – Какви качества 
трябва да притежава днешния 
учител по Български език?

И.З –За мене учителят по бъл-
гарски език заема важно място в 
училище. Той е главния фактор 
за усъвършенстване на комуни-
кативно речевите компетент-
ности на учениците,  без които те 
не биха могли да успяват.

Той трябва да бъде и много 

търпелив, да отделя внимание и 
бъде толерантен към всеки уче-
ник, да окуражава и вдъхва до-
верие, да проявява разбиране, да 
работи в екип и не на последно 
място да бъде и добър артист - 
трябва да изиграе урока си впе-
чатляващо, за да засили интереса 
към учебния материал.

„Изгрев“ – Считате ли на-
градите на Вашите ученици за 
свои лични?

И.З – Не! Наградите на моите 
ученици са резултат на взаимна-
та работа и изградено доверие 
между мене и тях. Те са награда и 
за моето училище, защото показ-
ват, че тук се обучават ученици, 
които могат да се състезават на-
ред с учениците от другите учи-
лища и да заемат първите места. 
Тези награди са гордост за мене.

„Изгрев“ –Разделихте ли се 
окончателно с педагогическата 
работа и тежка ли ще бъде за 
Вас раздялата с децата?

И.З – Да! Пенсионирах се и 
окончателно се разделям с учи-
лищната си дейност, но си оста-
вам учител. 

Разговаря Йорданка  
Радушева

Иванка Захова: „ПЕНСИОНИРАХ 
СЕ, НО СИ ОСТАВАМ УЧИТЕЛ“ 

Четирима педагогически специалисти от област Добрич са 
наградени тази година с почетното отличие „Неофит Рилски“. 
Това са учители и директори, изявили се с дългогодишната си 
и високо професионална дейност в системата на българското 
образование.

Предложенията са направени от училищните колективи и 
са одобрени от регионалното управление, както и от социални-
те партньори по предварително дадени от Министерството 
на образованието и науката критерии. Званията са присъдени 
по повод Деня на българската писменост и култура 24 май.

Сред отличените е и Иванка Йорданова Захова – старши 
учител по БЕЛ в ОУ „Св. Климент Охридски” с. Дуранкулак. По-
четното отличие ѝ беше връчено пред училищния колектив на 
30 май лично от Жоро Тошков - началник на РУО гр. Добрич. 
Захова благодари с думите: „Наградата не е само моя. Тя е за це-
лия учителски колектив, който работи в екип и не се отказва 
от трудностите. Всичко постигаме заедно. Винаги съм казва-
ла, че сме колектив за оценка 6+.“

 За себе си, Захова накратко споделя: „Родена съм в град Ша-
бла. Завърших Икономически техникум в град Варна през 1973 
г. През 1977 г завърших ПИПУ „Дочо Михайлов“ гр. Силистра 
със специалности „Български език“, „Френски език“ и „Физиче-
ско възпитание“.

През 1989 г. завърших ВПИ „Константин Преславски“ град 
Шумен със специалност „Българска филология“. Работих в три 
училища в общината през различни периоди от трудовата ми 
дейност, като последните 25 години от професионалния ми 
труд бяха в ОУ „Свети Климент Охридски“ с. Дуранкулак.“

Потърсихме госпожа Захова, за да й честитим наградата. 
Ето какво каза тя за читателите на вестник „Изгрев“:

Жоро Тошков връчва почетното отличие на Иванка Захова

ЗА ВАС ДЕЦА
„плУвнО лЯТО – 2018“

ОБЩИНА ШАБЛА 
И 

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ГРАД ШАБЛА 
ви КАнЯТ нА ОРгАниЗиРАн ОТдиХ „плУвнО лЯТО“ 

ЗА дЕЦА ОТ 9 дО 14 - гОдиШнА вЪЗРАСТ
Място на провеждане: Общински басейн при фар Шабла. Зани-

манията се извършват в две смени по 10 деца.
I смяна от 02.07. до 13.07.2018 г. 

(без събота и неделя)
II смяна от 16.07. до 27.07.2018 г. 

(без събота и неделя)
Заявление - декларация родители-
те могат да попълнят в Общински 
детски комплекс гр. Шабла или в Общинска администрация гр. 

Шабла, отдел „Образование, култура, младежки дейности и 
спорт“, ст. 205.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ –  
29 ЮНИ 2018 ГОДИНА.

Детският отдел при чита-
лищна библиотека, гр. Шабла, 
кани своите любознателни чи-
татели всеки четвъртък от 15.30 
ч. през периода от 1 юли до 31 

август. Заедно  ще се гмурнем 
в интересните приключения 
от книгите в Час на приказка-
та. Ще имате възможност и да 
участвате в конкурси и забавни 
игри. За всяка предстояща про-
ява в детския отдел ще ви ин-
формираме във в.“ Изгрев“. 

За повече информация и за-
писване – в Библиотеката или 

на тел: 05743 40 28.
Работно време с потребители:

Понеделник - петък
9.00 ч. - 12.30 ч.;
14.00 ч. - 18.00 ч.

ЛЯТНА БИБЛИОТЕКА

ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР 
„РАЧО СТОЯНОВ“  ГАБРОВО

представя Михаил Мишкоед

„Зех тъ, Радке, зех тъ!“
На 3 юли 2018 година (вторник) от 19.00 часа 

в салона на НЧ „Зора 1894“ – Шабла.
Цена на билета: 6 и 7 лв.
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 19 юни 2018 година 

се навършват
6 месеца 

от смъртта на

 ивАн пАнЕв нЕдЕлчЕв
Добрите хора нивга не умират,

не се превръщат в пепел или дим.
Те винаги оставят светла диря

и честен път, по който да вървим.
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

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

Продавам млечен чесън
Телефон: 0876 786 152, 

Панчо Паскалев, село Пролез

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.

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

Телефон: 0884 52 50 80

пРЕглЕди 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

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

КУПУВАМ  
земеделска земя в общините Шабла, Каварна, Балчик и Г.Тошево. 

Teл:0579 7 70 11, 0885 838 354
Следва от бр.21

От една по-късна заповед 
от 29.09.1900 г. разбираме, че 
на 10 юни 1900 г. командирът 
на Осми приморски пехотен 
полк е пътувал по маршрут Ва-
рна-Балчик-Каварна-Шабла и 
обратно по предписание на ко-
мандира на бригадата от пред-
ния ден.   Явно това е по повод 
сложното положение, тъй като 
има блокади и масови арести и 
блокади и ситуацията е крайно 
напрегната. Според заповед  № 
163 от 11-ти юни 1900 г. “...още 
долни чинове от 8-ма рота, кои-
то са изпратени от 2-ра дружи-
на, която се намира в с. Шабла, 
да се отчислят от котлова храна 
за времето от 10-ти до 14-ти 
юни...”. Тук става въпрос за 20 
войника, от които 1 фелдфебел 
и 1 ефрейтор, които са изпра-
тени да конвоират арестанти 
от Шабла до Варна. Явно броят 
на арестуваните се увеличава.  
Друга заповед от 14 юни 1900 
г. Дава сведения, че“...долни чи-
нове от 2-ра дружина са докара-
ли снощи ( 13-ти юни) арестан-
ти.” Тук става въпрос за 23-ма 
войника, сред които има и 2-ма 
свръхсрочно служещи, фел-
дфебел и старши унтерофицер, 
които остават в казармите във 
Варна. Същата заповед поста-
новява командироването в гр. 
Каварна на капитан Юрданов 
– пом. командир на 8-ма рота 
и на 81 войници от 2-ра дру-

жина, сред които има и свръх-
срочнослужещи. На същата 
дата е отбелязано, че в полка 
се завръщат още 8 войника, 
които водят арестанти – явно 
отново от Шабла.  Въз основа 
на тази информация можем да 
заключим, че най-много арес-
танти са конвоирани в периода 
между 9-ти и 14-ти юни, след 
което съобщенията за докара-
ни арестанти стават по-редки, 
за по-малък брой конвоиращи 
и следователно по-малък брой 
арестанти. В този период от 
около 5 дни почти ежедневно 
се конвоират групи арестанти, 
чийто общ брой е около 70-80 
души.  

Към 15 юни по-голямата 
част от 2-ра дружина все още 
е разквартирувана в Шабла и 
Дуранкулак, а на таза дата в 
гр. Каварна е преместена 5-та 
рота в състав от 119 офицери, 
подофицери и войници. Спо-
ред заповед № 169 от 17-ти юни 
1900 г. шест редника и един 
ефрейтор се завръщат във Ва-
рна с арестанти от гр. Каварна. 
Според заповедта, те трябва да 
се завърнат обратно при 2-ра 
дружина в Каварна на 20 юни. 
Същата заповед ограничава от-
пуските на долните чинове до 9 
часа вечер, което съответства 
на военното положение, но и 
говори за нарастваща тревож-
ност у властите въпреки сило-
вото потушаване на масовите 

бунтове.  
В следващите заповеди от 

периода между 19-ти юни и 
5-ти юли  откриваме две тен-
денции : от една страна все 
по-рядко конвоиране и малък 
брой на арестанти от Шабла и 
Каварна до Варна, а от друга – 
изпращане на попълнения от 
Варна в Каварна. Прави впечат-
ление, че конвоиращите не над-
вишават петима души, което 
свидетелства за това, че броят 
на арестантите вече е по-малък. 
В заповед от 22-ри юни напри-
мер е постановено конвоиране-
то на арестанти от 1 ефрейтор 
и двама редници от Шабла до 
Каварна. Споменава се също, 
че на 15-ти и 16-ти други трима 
също са конвоирали арестанти 
от Шабла за Каварна. И в пър-
вия, и във втория случай вой-
ниците са от 7-ма рота, която е 
разквартирувана в Каварна, т.е. 
вземат арестанти от Шабла и го 
конвоират до Каварна.  Всичко 
това определено свидетелству-
ва за привидно спадане на на-
прежението, но редовните по-
пълнения от Варна са ясен знак, 
че властите все още били твър-
де подозрителни.  Свидетел-
ство за това е и заповед №187 
от 5-ти юли 1900 г., с която 16 
свръхсрочнослужещи чинове 
се командироват в гр. Каварна.  

Промяна в ситуацията на-
блюдаваме на 8-ми юли, когато 
командира на полка заповядва 

завръщането на 5-та, 6-та, 7-ма 
и 8-ма роти от гр. Каварна в гр. 
Варна. Общата численост на 
състава от тези роти е 365 офи-
цери, подофицери и войници.  
Ако съпоставим тези цифри 
или 365 с числеността на из-
пратените на 2-ри юни от Варна 
части, т.е. 415, то ще се окаже че 
около 50 офицери и долни чи-
нове остават в Каварна и Шабла 
след 8-ми юли. Това предполо-
жение се потвърждава от  запо-
вед №193 от 11-ти юли 1900 г., 
с която един ефрейтор и двама 
редници се командироват в гр. 
Каварна.  Явно те се присъе-
диняват към останалата малка 
част от около 50 души в града. 
Голямата част от 2-ра дружина 
се завръща в полковите казар-
ми във Варна на 09-ти юли, а 
на следващия ден се завръща 
и 5-та рота от Каварна. На 11-
ти юли 1-ва дружина от Осми 
Приморски полк в състав от 
406 офицери, подофицери и 
войници била изпратена за гр. 
Добрич поради опасения за на-
прежение по българо-румън-
ската граница. 

Това предположение се 
потвърждава от   заповед №193 
от 11-ти юли 1900 г., с която 
един ефрейтор и двама редни-
ци се командироват в гр. Кава-
рна.  

Ивелин Аргиров
Продължава в  

следващия брой

ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК В ГОРЕщОТО ЛЯТО НА 1900 Г. : 

МЕЖДУ СЕЛСКИТЕ БУНТОВЕ И 
ЗАПЛАХАТА ОТ ВОЙНА С РУМЪНИЯ

ПОКАНА
Управителният съвет на СН „Дуранкулак“, село Дуран-
кулак,  община Шабла кани членовете на сдружението 

на отчетно събрание, което ще се проведе на 21.07.2018 
година  от 10.00 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчетен доклад за дейността на УС за периода 2017 – 2018 
година.
2.  Отчетен доклад за дейността на КС за периода 2017 – 2018 
година.
3. Мероприятия, свързани с поливен сезон 2018 година.
4. Разни.
При липса на кворум, събранието ще се проведе 1 час по-къс-

но на същото място при същия дневен ред.
От ръководството

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-ПЗ/Подробен устройствен план-план за 
застрояване / за ПИ 10032.10.22 по кадастралната карта на 

с.Ваклино, община Шабла /стопански двор/.

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

УвЕдОМиТЕлнО пиСМО
за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и 

дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазва-
нето на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за 
провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсек-
ционни дейности, община Шабла уведомява:

1. На 26, 27 и 28 юни 2018 година, от 05.00 до 10.00 ч., ще се 
проведе третиране на кестенови насаждения (посочва се видът на 
земеделската култура) с продукт за растителна защита/препарат - 
с Димилин 48 СК – 0.04 % и Акарзин – 0.02 %.

Третирането ще се извършва срещу вредител листоминиращ 
кестенов молец.

2. Подлежащите на третиране площи са кестеновите насажде-
ния в гр. Шабла – централна градска част, Зелен образователен 
център, градски парк, гробищен парк и автосервиз на ул. „Равно 
поле” № 3 и в с. Крапец – централна улица.

3. Продуктът за растителна защита е включен в Списъка на раз-
решените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, 
регистрирани торове и подобрители на почвата с Писмо № 504-
ПРЗТ/25.01.2013 г. от Министерство на земеделието и храните, 
като е извършена селективност според вредителя на земеделската 
култура, съобразен с климатичните особености за периода, начи-
на на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

4. ПРЗ/ВМП е закупен от «Пест контрол продукти» ООД и «Аг-
ропал» ООД.

5. За организиране и провеждане на третирането отговаря ли-
цето Галя Панайотова Камберова – гл. експерт „Екология”, тел.: 
05743/ 5037

6. За изпълнител на пръскането е определен със заповед или 
сключен договор «Биоконтрол корпорация» ЕООД.

7. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши 
на работни площадки, намиращи се в гр. Шабла и с. Крапец.

УвЕдОМлЕниЕ
за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и 

дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване-
то на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за про-
веждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни 
дейности, община Шабла уведомява:

1. На 26, 27 и 28 юни 2018 г. от 20.30 часа до 04.00 ч. на следващия 
ден ще се извършат имагоцидни обработки на общински зелени пло-
щи против комари със студен и топъл аерозол в гр. Шабла, с. Езерец, 
с. Крапец, с. Ваклино и с. Дуранкулак. Ще се прилагат препаратите 
Фовал ЕК в разходна норма 1 л. /20 м2 – 1% разтвор (студен аеро-
зол), Ефциметрин 10 ЕК в разходна норма 20 л. /дка – 0.2 % разтвор 
(студен аерозол) и Цитрол 10/4 УЛВ в разходна норма  5 л. /хa (топъл 
аерозол). 

2. Подлежащите на третиране площи са разпределени както следва: 
гр. Шабла – 2000 дка, СО „Къмпинг Добруджа” – 250 дка, СО „Кария” 
– 50 дка, с. Езерец – 550 дка, с. Крапец – 750 дка, с. Ваклино – 500 дка, с. 
Дуранкулак – 800 дка, къмпинг „Космос”, с. Дуранкулак – 100 дка.

3. Продуктите са включени в Списъка на разрешените за употреба 
и предлагане на пазара биоциди за 2018г. – Разрешителни: Фовал ЕК 
– 1178-2/01.08.2017; Ефциметрин 10ЕК- 0739-2/26.09.2009 и Цитрол 
10/4 УЛВ-0292-2/29.09.2016, издадени от Министерството на здраве-
опазването.

4. ПРЗ/ВМП са закупени от  “999 ИВ. АСЕНОВ” ЕООД и ‚‘Пест 
Контрол Продукти‘‘ ООД.

5. За организиране и провеждане на третирането отговаря лице-
то Галя Панайотова Камберова – гл. експерт „Екология”, тел.: 05743/ 
5037.

6. За изпълнител на пръскането е определен със заповед или склю-
чен договор «Биоконтрол Корпорация» ЕООД.

7. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на 
работни площадки, намиращи се в посочените по т. 2 населени места.
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ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, ПРИЯТЕЛЮ!

СЛАВИ ДИМИТРОВ СЛАВОВ 
НА 70 ГОДИНИ

Стана традиция вече група приятели да отпразнуваме за-
едно юбилейните си дни.
Ние, твоите приятели ти пожелаваме дълъг живот и още 
много поводи за радост.
Нека и занапред да сме все така сплотени и верни прияте-
ли.

Група приятели

На 14 юни 2018 година, уче-
ниците от начален курс, учас-
тници по проект „Твоят час 
– Вълшебна работилница“ под-
готвиха изложба на картини 
сътворени от тях.

Заниманията се провеждат 
всеки делничен ден, от 4 до 29 
юни. Материалите се осигуря-
ват по проекта, а от децата се 
изисква само желание за твор-
чество. Ръководител на групата 
е Галина Александрова – нача-
лен учител в СУ „Асен Злата-
ров“- Шабла.

Един добър и ползотворен, 

интересен и забавен начин да 
прекараш месец от лятната ва-
канция.

„Майсторете ръчички за ра-
дост на всички“.

Изгрев

ДА ПОДГОТВИМ ИЗЛОЖБА

Част от работливите ръчичка във вълшебната работилничка

На 9 и 10 юни 2018 година, 
детски танцов състав „Бър-
борино“ при НЧ „Зора 1894“ 
– Шабла с ръководител Герга-
на Дафова и хореограф Стоян 
Господинов взе участие в На-
ционалния фолклорен фести-
вал „Насред мегдана в Арбана-
си“. От там малките танцьори 
се завърнаха с грамота и трета 
награда във своята възрастова 
група.

Участието на децата във 
фестивала е по проект „Равни 
възможности за нашите деца 
чрез партньорство и образо-
вание в мултикултурна среда 
- №BG05M2OP001 – 3.002 – 
0226 - C01.

Проектът стартира на 5 
юли 2017 година и ще приклю-
чи на същата дата през 2019 
година.

Изгрев

ДТС „БЪРБОРИНО“ НА 
ФЕСТИВАЛ В АРБАНАСИ

На 14 юни 2018 година, в 
Градския парк на Шабла се 
проведе преглед на самодей-
ните състави от Общината и 
участници по проект „Равни 
възможности за нашите деца 

чрез партньорство и образова-
ние в мултикултурна среда“ № 
BG05M20P001-3=002-0226-C01.

На сцената се качиха индиви-
дуални изпълнители, фолклорни 
групи, групи за стари градски 

песни, танцови състави и учени-
ци, участници по проект.

Всички те показаха любовта 
си към изкуството, музиката 
и танците, и че не пестят от 
времето си за репетиции. При-

състващите на концерта имаха 
възможността да чуят изпъл-
ненията на народният певец 
Йордан Балчев и фолклорната 
група от Крапец. 

Изгрев

КОНЦЕРТ НА САМОДЕЙЦИТЕ ОТ ОБщИНА 
ШАБЛА И УЧЕНИЦИ, УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТ

В ОУ „Св. Кл. Охридски“ с. 
Дуранкулак в началото на месец 
юни приключиха и последни-
те занятия на групите по про-
ект BG05M2OP001-2.004-0004 
„Развитие на способностите 
на учениците и повишаване на 
мотивацията им за учене чрез 
дейности, развиващи специ-
фични знания, умения и компе-
тентности (Твоят час)“ – фаза 2. 
През настоящата учебна година 
в училището продължиха дей-
ност 4 от групите, функциони-
рали и през фаза 1 на проекта 
– 2 за допълнително обучение 
по математика  „Математичко“ 
в начален етап с ръководител 
Виолета Овчарова и „Матема-
тика за всеки“ в прогимназиа-
лен етап с ръководител Маруся 
Видолова и 2 за занимания по 
интереси „Сръчни ръце“ с ръ-
ководител Живка Йорданова и 
„В света на астрономията“ с ръ-
ководител Светла Иванова. Об-
хаванати бяха всички ученици.

В групите по математика 
участниците попълваха про-
пуските в своите знания и уме-
ния, а някои ги и надграждаха. 
В тези часове им беше по-инте-
ресно от редовните по предме-
та, защото тука имаха възмож-
ност да работят по-бавно, да 

задават въпроси, да пререша-
ват задачи, да ползват допълни-
телни помагала, а по-малките и 
различни дидактически игри, 
чрез които по занимателен 
начин усвояваха учебния ма-
териал. На заключителните за-
нятия, които тази година бяха 
под формата на математически 
утра, учениците показаха пред 
своите гости какво са научили. 

Най-интересни обаче се ока-
заха занятията в двете групи 
по интереси, където на помощ 
се включваха и родители. В 
„Сръчни ръце“ учениците из-
работиха много и различни из-
делия, които периодично под-
реждаха във фоаето на първия 

етаж и с които уредиха изложба 
в местното читалище „Дружба 
1898“. По време на откриването 
й в навечерието на 24 май те с 
гордост показваха на своите 
близки какво са изработили. 
Изложбата ще гостува на чита-
лището 2 месеца, където могат 
да я разгледат всички негови 
гости.

„В света на астрономията“ 
дейността през тази година 
беше разнородна – учениците 
на космическа тема рисуваха, 
съчиняваха разкази и стихове, 
правиха презентации, изра-
ботваха макети. Изключително 
интересна за тях беше срещата 
с космонавта Красимир Стоя-

нов и посещението на плане-
тариумите в СОК Камчия и гр. 
Варна. През годината на 2 пъти 
организираха изложби – вед-
нъж с рисунки, а втори път – с 
изработени макети. На заклю-
чителното занятие през месец 
юни пред съученици, учители 
и родители прочетоха своите 
литературни творби и показа-
ха изготвените презентации. 
Жури отличи първенците. С 
най-добрите съчинения, рисун-
ки и макети учениците участ-
ваха в ХX национален конкурс 
„Космосът – настояще и бъде-
ще на човечеството” на фонда-
ция „Еврика“.

Така групите популяризира-
ха дейността си по проект „Тво-
ят час“.

В края на заключителните 
занятия учениците питаха ще 
продължат ли и следващата 
година занятията по проек-
та, особено тези по интереси. 
Грамоти за постигнати отлич-
ни резултати и успешно пред-
ставяне получиха участини-
ците Мария-Евелина Канева 
- „Сръчни ръце“, Женя Петро-
ва – „В света на астномията“ и 
Радостин Русев – „Математика 
за всеки“. 

Маргарита Тодорова

ПРИКЛЮЧИХА ЗАНИМАНИЯТА ПО ПРОЕКТ 

С космонавта Красимир Стоянов в СОК „Камчия“

Фолклорната група от село Ваклино На сцената: ученици от ОУ „Св.Кл.Охридски“ село Дуранкулак

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! :)

Очакваме вашите записва-
ния на тел.05743 42 00 или на 
място в срок до 29 юни! 

Курсът ще се провежда при 
интерес регулярно всяка сед-
мица до 12 август при минимум 
записали се 5 души.

Водещ : Ивайло Петров
Място: Зелен образователен 

център, гр. Шабла 
Времетраене: 02-06 юли от 

18 до 19 ч.
Пакетна цена за 5 дневния 

курс: 30 лв/човек

РАБОТИЛНИЦА – 
КАРИКАТУРНА ДЪРВОРЕЗБА

Вече втора година към на-
шата община интерес проявява 
Московски държавен областен 
университет, който изпраща 
преподаватели и студенти на 
практически занятия по исто-
рия, биология и зоология.

През месец май тази годи-
на, в рамките на три дни, група 
студенти историци заедно със 
своите преподаватели проф. 
Евгени Владимирович Яровой 
и проф. Иван Писларий отсед-
наха на шабленския бряг, за да 
изучават околностите. След 
забележителностите на наша-
та община посетиха Каварна, 
Балчик и Добрич. Запознаха 
се с част от нашата история. 
Силно впечатлени от научено-
то, след срещата на 19.05.2018г. 
с председателя на Общинския 
съвет гостите благодариха за 
топлия прием и вниманието с 
поздравителен адрес до кмета 
на общината и председателя на 
Общинския съвет. 

На 20.05.2018 г се състоя 
среща между руските сту-
денти и ученици от СУ „Асен 
Златаров“, гимназиален курс, 
изучаващи руски език. Съ-
битието беше организирано 
от сдружение „Обединени за 
Шабла“ и СОСЗР в ресторант 
„Ловна среща”. То започна 
със запознанство между нас, 
учениците и студентите. След 
това д-р Йорданка Стоева и 

професор Яровой, изнесо-
ха кратки речи. Професорът 
ни запозна със структурата 
на университета, учебните 
дисциплини и предложи без-
платно обучение за желаещи-
те.

Атмосферата беше много 
приятна, разговаряхме на раз-
лични теми и си разменяхме 
информация, с която обога-
тихме представата си за двете 
страни. Благодарение на тех-
нологиите едно от момичетата 
можа да ни запознае със свои 
картини, които ни  впечатлиха. 
Усетихме силата на таланта й. 
Ще следим и други публикации.

Малко по-късно, кога-
то започна развлекателната 
част, руските студенти про-
явиха интерес към нашите 
хора. С удоволствие ги въ-
ведохме в ритъма на най-ха-
рактерния наш танц – право 
хоро.   Те от своя страна ни 
показаха движенията на тан-
ца Казачок.

Не пропуснахме да си раз-
меним контакти по фейсбук и 
инстаграм, за да не прекъсваме 
новосъздалите се приятелства 
и да дадем шанс някой ден от-
ново да се срещнем! 

Ивет Красимирова – 
9-ти клас

ОДК –гр. Шабла, литера-
турен клуб

 „Творческо писане”

НАЧАЛО НА ЕДНО 
ПРИЯТЕЛСТВО
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ТЪРСЯ
 ЖЕНА ДА СЕ ГРИЖИ ЗА ВЪЗРАСТЕН МЪЖ.

Телефон: 0877 27 53 66

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

Телефон за контакт: 0888/ 85-29-54

Топлохидроизолация, подмазване  
на комини и посТавяне  

на ТоплобиТумни керемиди.
Телефон:0884 52 50 80

„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

Миналата седмица в Шабла отвори врати нов магазин за 
хранителни стоки. 

Той се намира на ул.“Равно поле“ № 53.
Магазинът ще работи всеки ден от 6.30 до 23.00 часа.

НОВ МАГАЗИН ЗА 
ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ

ФГ „Добруджанка“ при НЧ „Зора 1894“ с ръководител Жана Раче-
ва участва в Националния фолклорен фестивал „Насред мегда-
на в Арбанаси“ и получи диплом за участие

Турнирът по подводен ри-
болов за купа „Шабла“ се орга-
низира за 6-та поредна година 
от СНЦ „Морски клуб Портус 
Кариа“, гр. Шабла, като кръг 
от серията състезания за купа 
„България“ на БФПС. Тази го-
дина състезанието ще се про-
веде на 23 юни 2018 година и е 
II-кръг от серията турнири за 
купа „България“ на БФПС. 

Основни спонсори на съ-
битието са хотел-ресторант 
„Делфина“, с. Тюленово, Общи-
на Шабла и „Фратерра“ ЕООД. 
Наредбата за провеждането на 
турнира е поместена в офизци-
алния сайт на Българската фе-
дерация по подводни спортове 
http://busf.bg/calendar/2018.

Ето и програмата на съби-
тието:

9:00 ч. - Регистрация на със-
тезателите и медицински пре-
гледи в хотел-ресторант „Дел-
фина“, с. Тюленово;

10:00 ч. - Откриване на съби-

тието; обявяване на правилата 
и състезателната зона от глав-
ния съдия (на площада на с. 
Тюленово над лодкостоянката);

10:15 - 10:35 ч. - Екипиране 
на състезателите и разпределя-
не по лодки;

10:45 ч. - Обявяване на стар-
та (пред канарата на Тюленов-
ския залив);

15:45 ч. - Край на състеза-
нието;

15:45 - 16:35 ч. - Предаване 
на улова и изчакване на лодки-
те със състезатели;

17:00 ч. - Мерене на улова в 
хотел-ресторант „Делфина“;

18:30 ч. - Обявяване на ре-
зултатите, награждаване на 
победителите и закриване на 
състезанието;

*Обявената програма е 
условна и може да претърпи 
промяна в движение, поради ме-
теорологични и други организа-
ционни фактори!

СЪСТЕЗАНИЕ ПО 
ПОДВОДЕН РИБОЛОВ 
ЗА КУПА „ШАБЛА“ 2018

Морски клуб „Портус Ка-
риа“ откри сезон 2018 година 
на състезание за купа „Сте-
ла Марис“. То се проведе на 
16.06.2018 г. – I кръг от сери-
ята турнири за купа „Бъл-
гария“. Отборът ни беше в 
състав Александър Кръстев, 
Венцислав Георгиев, Димитър 
Дражев, Нелко Йорданов и Ди-
митър Франгов. Всички удари-
ха риба, а капитанът ни Венко 
се класира най-напред от нас 
- на 9-то място. Резултатите от 
състезанието са публикувани 
на сайта на БФПС: http://busf.
bg/calendar/2018/1/results. 

Благодарим на организа-
торите от клуб „Св.Никола“ 
и домакина Димитър Василев 
-Диксъна за страхотното по-
срещане, за цялостната орга-
низация и приятните емоции! 
Предстои ни домакинското 
състезание в Тюленово, където 

да се надяваме, че резултатите 
ще са още по-добри. 

Успешен сезон на всички и 
винаги на равни!

Димитър франгов, 
председател на УС 

на МК „Портус Кариа“

ОТКРИХМЕ СЕЗОН 2018 

Най-добрият, капитанът Вен-
цислав Георгиев

„Изгрев“ – Как премина 
първият турнир от веригата 
„Лятна тенис лига 2018“ спо-
ред теб?

Живко Янев – Участие взеха 
осем местни състезатели – само 
от Шабла, каквато беше и една 
от целите на стартовия турнир 
от веригата. Не само според 
мен, но и мнението на публи-
ката бе, че в сравнение с мина-
лата година нивото на играния 
тенис се е вдигнало. Радващо 
е, че победителят Николай Ни-
колов (състезател на клуба по 
подводен риболов „Портус Ка-
риа“) се запали по тениса едва 
миналата година, финалистът 
Ицо Христов пък е действащ 
футболист в „Нефтяник 2010“ 
Шабла и многократен шампион 
по плажен волейбол – все изяве-
ни спортисти в града. С личния 
си пример те амбицират и други 
и най-вече младите да започнат 
да се занимават с тенис…

„Изгрев“ - ще разкриеш ли 
за нашите читатели повече ин-
формация за веригата „Лятна 
тенис лига 2018“ 

Ж. Я. – Трябва да започна с 
това, че „Лятна тенис лига 2018“ 
е на първо място пилотна про-
грама, която искаме да прило-
жим в Шабла. Тя е естествено 
продължение на работата ни за 
създаване на условия и възмож-
ностите за увеличаване броя 
на децата и подрастващите и  
системно практикуващи спорт, 
в случая тенис, чрез обучение, 
с цел подобряване на тяхното 

здраве и двигателна активност.
Най-важното е да получат 

възможност да се докоснат до 
тениса ,след това да направят 
своя избор. Ако 30-40% от учас-
тниците в програмата продъл-
жат да се занимават със спорт,то 
ние ще сме постигнали успех.

Идеята ни е, деца  между 8 
и 15 годишна възраст  и начи-
наещи да получат безплатна 
начална подготовка по тенис от 
спортни специалисти.

Ще бъде осигурено матери-
ално-техническото оборудва-
не(ракети,топки ) 

При възможност ще бъде 
поканен треньор за да изнесе 
няколко урока по тенис за начи-
наещи и деца.

В момента тенисът у нас е в 
подем и с тази инициатива ще 
привлечем нови деца ,които да 
усетят удоволствието от този 

спорт. Вследствие на успехи-
те на ракета №1 на България 
Григор Димитров, интересът 
по-специално към аматьорския 
тенис в страната в момента на-
истина е огромен – веригата 
„Интерактив“ в София, инициа-
тивата „Тенисът – спорт за всич-
ки“ на БФТенис и „Национален 
тенис център“ и др.

Началото на инициативата, 
за която говоря искаме да поло-
жим с тази верига от турнири. 
Иначе  от веригата ще бъдат 
организирани и проведени още 
два турнира през лятото. На 
втория турнир ще бъдат пока-
нени тенисисти от тенис-клуб 
„Каварна“, а на третия, през ав-
густ – любители тенисисти от 
Велико Търново, Враца, София. 
Възходящата градация на по-
казвания в Шабла тенис е търсе-
на умишлено от нас, целите съм 
посочил по-горе.

 Поради аматъорското ес-
тество на нашите турнири, още 
не сме уточнили точните дати 
на започването им, но чрез 
страниците на „Изгрев“ свое-
временно ще уведомим нашите 
съграждани.

„Изгрев“ – Всички състеза-
ния по тенис в Шабла се про-
веждат на корта зад спортната 
зала, който в нашия вестник 
малко помпозно наричаме 
„Централния корт“. На новия 
стадион също има тенис-корт. 
Той използва ли се?

Ж. Я. – Да, на тенис-корта 
на стадиона се играе, но пора-
ди спецификата на настилката 
по-рядко. Освен това Централ-
ният корт, както личи и от наз-
ванието му е в центъра на града 
и от логистична гледна точка е 

по-удобен. А иначе във връзка с 
програмата „Лятна тенис лига“, 
за която говорих, има нужда от 
нови кортове – с цел да се води 
тренировъчен процес с различ-
ни групи.

„Изгрев“ – Предвидил ли 
си в спортния календар тра-
диционните за лятото плажни 
спортове?

Ж. Я. – Състезание по пла-
жен волейбол ще има, както и 
„Бързи, смели, сръчни“ за деца-
та, което организираме заедно с 
ОДК  Шабла. Работим и върху 
инициирането на нови турнири, 
освен традиционните.

„Изгрев“ – Как се развива 
според теб спорта в Общината 
в момента?

Ж. Я. – Предполагам, че сам 
съзнаваш колко обширен може 
да бъде отговорът на въпроса 
ти? Но накратко – шабленци 
четат в „Изгрев“ за успехите на 
лекоатлетите и шахматистите, 
започна и сезонът в подводния 
риболов. Вече домакинстваме 
на национални, международни 
и трансгранични състезания. 
Спортният календар на Общи-
ната се обогати с организира-
нето на Спортист на годината 
и шосейния пробег от веригата 
RUN Bulgaria, мемориалът по 
лека атлетика „Коста Василев“ 
от тази година е традиционен…

„Изгрев“ – Споменахме 
протичащото в момента Све-
товно първенство по най-по-
пулярния спорт на планетата 
– футбола. Защо футболния 
ни отбор върви назад (В за-
вършилия преди около месец 
шампионат в най-ниското 
ниво на българския футбол – 
АОфГ „Добрич Изток“, „Неф-
тяник 2010“ Шабла завърши на 
9-то място от 11 отбора)? 

Ж. Я. – Имаме нов треньор – 
млад и амбициозен, който сгло-
би съвсем нов отбор. Гръбнакът 
на отбора е от млади състезате-
ли, юноши на клуба, подпомог-
нати от няколко опитни играчи 
– основно шабленци. Прехо-
дът от младежкия към мъжкия 
спорт никога не е плавен и без-
болезнен. Изисква подкрепа, от 
всички в Шабла!

Разговаря Йордан Енев

Живко Янев: В МОМЕНТА ТЕНИСЪТ В БЪЛГАРИЯ Е В ПОДЕМ И ИСКАМЕ ДА 
ПРИВЛЕЧЕМ НОВИ ДЕЦА, КОИТО ДА УСЕТЯТ УДОВОЛСТВИЕТО ОТ ТОЗИ СПОРТ

Преди броени дни на тенис-корта в Спортен комплекс „Ша-
бла“ завърши първият турнир по тенис на корт от веригата 
„Лятна тенис лига 2018“ В деня на откриването на Световно-
то първенство по футбол, 14-ти юни, на финала на турнира, 
Николай Николов надигра Християн Христов с 6:3,7:6. В. „Из-
грев“ се обърна с няколко въпроса към организатора и главен 
съдия на състезанието, ст. експерт „Младежки дейности и 
спорт“ в Общинска администрация Шабла, Живко Янев:

Шампионът Николай Николов 
(вляво) и подгласникът му Ицо 
Христов


