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„Човешката история е тъжният резултат от това всеки да се грижи само за себе си.“
Хулио Кортасар

МИСЪЛ НА БРОЯ

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
17 юли (вторник), 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

ОТДАВАМ 
пОд НАеМ тРИСтАеН АпАРтАМеНт

в центъра на Шабла.

Тел. за връзка: 0888/70-86-02
 Вчера, на централния плаж в Шабла се проведе първото зани-
мание на децата от „Плувно лято“. Въпреки облачното време, 
спасителят Александър Александров изведе първата група  
млади плувци на брега на морето. Групите са от по десет деца 
от 9 до 14 годишна възраст. Стартиралата вчера първа смяна 
е до 20-ти юли. Втора смяна е  от 23-ти юли до 3-ти август. 
През почивните дни (събота и неделя) и децата ще си почиват 
от морето

Фотооко

ПРОГРАМА НА ЗЕЛЕН 
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР – ШАБЛА

ДНИ НА МОРЕТО
ШАБЛА, ЮЛИ - АВГУСТ 2018 ГОДИНА

дАтА ИзЯвА МЯСтО вХОд 
23 юли, 
18.00 часа

Литературни по-
неделници: среща 
с Цочо Билярски.

Зелен образовате-
лен център

Свободен

1 август, 
18.00 часа

Изложба на мест-
ни творци

Зелен образовате-
лен център

Свободен

4 август, 
20.00 часа

Мис Шабла Градски парк
гр. Шабла

Свободен

16-19  август Арт фестивал с. Тюленово Свободен

27 август Закриване
Посрещане изгре-
ва на луната

с. Тюленово Свободен

3 септември Тр а н с г р а н и ч е н 
маратон ,,Виа пон-
тика“

Шабла, Румъния Свободен

Очаквайте още:
Плувно лято на фара – м. юли (две смени по две седмици) - безплатно
Изложба на местни творци – началото на м. август в ЗОЦ
Детски празник в парка – м. август
„Бързи, смели, сръчни“ на плажа – м. август
Гостувания на творци в различни изкуства
И много други изяви в гр.Шабла, читалищата на общината, ЗОЦ, ОДК

включете се в „детско лято 2018“

Програмата ще се изпълнява 
през месеците юли и август 
2018 г. и ще включва следните 
кръжочни форми:
Работилница за карикатурна 
дърворезба 
От понеделник до петък от 
16,00 до 17,00 часа
Пакетна цена: 30 лв.
Ръководител: Ивайло Петров
*Включването в заниманието 
изисква редовно посещение и 
записване на минимум 5 участ-
ника над 10 години 
Ръкоделница с деси и диди
Всяка сряда от 17,00 до 18,00 
часа
Цена на занятие: 6 лв.
Ръководител: Даниела Терзий-
ска-Петрова или Десислава 
Пламенова
Английска занималня
Всеки петък от 10,30 до 11,30 

часа
Пакетна цена за 4 посещения: 
28 лв.
Ръководители: Мирела и Хрис-
тиян Флетчър
Кино-вечер
Всяка събота от 17,00 до 18,00 
часа
Цена на прожекция: 2 лв.
записване в зелен образова-
телен център: гр. Шабла, ул. 

„Равно поле” №57А, 
тел. 05743/4200

повече информация на ин-
тернет страница: www.shabla-

greencenter.info; 
фейсбук страница: https://

www.facebook.com/GTC.Shabla
ОЧАКВАМЕ ВИ! 

Областен информационен 
център – Добрич има удоволст-
вието да покани представители 
на бизнеса, рибари, хотелиери, 
занаятчии, общински съвет-
ници, кметове и кметски на-
местници, доставчици на соци-
ални услуги, неправителствени 
организации, работодатели, 
собственици на нови и същест-
вуващи предприятия, граждани 
и медии за участие в информа-
ционна среща на тема:  „Евро-
пейски средства за бизнеса в 
селските райони“.

Събитието ще се проведе на 
27 юли (петък) 2018 г., с начален 
час 14,00 часа. в залата   на НЧ 
„Дружба 1898“ с. Дуранкулак.

По време на събитието ще 
бъдат представени  6.4.1 „Ин-
вестиции в подкрепа на незе-
меделски дейности“  от мярка 6 
„Развитие на стопанства и пред-
приятия“, подмярка  4.1.2. „Ин-
вестиции в земеделски стопан-
ства по Тематична подпрограма 
за развитие на малки стопан-
ства“  от мярка 4 „Инвестиции 
в материални активи“ от ПРСР 
2014-2020, както и отворени 

процедури по  Програмата за 
морско дело и рибарство. Ще се 
акцентира на целите, основните 
параметри, допустими канди-
дати и проекти, които ще могат 
да получат финансиране, допус-
тими дейности и разходи. При-
състващите ще бъдат запознати 
и с начина на кандидатстване, 
етапа на оценка и договаряне. 
Информацията е насочена към 
всички потенциални бенефи-
циенти в областта. Ще се акцен-
тира на целите, основните пара-
метри, допустими кандидати и 
проекти, които ще могат да по-
лучат финансиране, допустими 
дейности и разходи. Присъства-
щите ще бъдат запознати и с на-
чина на кандидатстване, етапа 
на оценка и договаряне.

Вярваме, че инициативата 
ще представлява интерес за Вас!

ОИЦ добрич

ОИЦ ДОБРИЧ ОРГАНИЗИРА 
СРЕЩА В ДУРАНКУЛАК

През целия месец юни учени-
ците от клуб  ”Вълшебна рабо-
тилничка”, реализиран 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 ком-
петентности“ („Твоят час“), 
твориха с огромно желание и 
ентусиазъм. На 29.06.2018 го-
дина малките творци подреди-
ха своята финална изложба в 
сградата на училището, с което 
приключи работата на клуба. 
На събитието  присъстваха ро-
дители, учители и ученици. Ин-
терес предизвикаха красивите 

бижута, картините от платове 
и декорациите с цветен пясък. 

Ръководителят,  Галина 
Александрова  сподели, че зани-
манията по интереси дават  до-
бра  възможност на  учениците 
да се запознаят с нови техники, 
красиви предмети  и материа-
ли, а след това собственоръчно 
да изработят  индивидуални  
творби.  Освен това те  осмис-
лят  свободното им време  през 
ваканцията  и дори могат да бъ-
дат  предпоставка за общуване 
без агресия. Александрова  поз-
драви учениците и им  пожела 
весела ваканция,  много успехи 
и творческо вдъхновение.  

Изгрев

С ИЗЛОЖБА ПРИКЛЮЧИ 
РАБОТАТА ПО ПРОЕКТ

„Изгрев“ – Госпожо пак, 
добре дошли в община Шабла. 
Какво знаехте за нас, преди да 
дойдете?

Йоанна Пак – За България 
знаехме много, но за община 
Шабла нищо.

„Изгрев“ – След едносед-
мична визита, какво ще раз-
казвате за Шабла?

Й.Пак – Хареса ни вашата 
природа, всичко, което видя-
хме – морето, плажа, скалния 

бряг на Тюленово. Посетихме 
Делфинариума във Варна. Ка-
рахме каяк.

„Изгрев“ – Хареса ли ви на-
шата кухня, с какво ви нагос-
тиха домакините?

Й.Пак – Нашата кухня е 
много различна от вашата. 
Българската кухня има необик-
новен характер и чар. Опитах-
ме таратор, пъпеш, хареса ни 
месото на скара.

„Изгрев“ – Благодаря ви, 

че отделихте от времето си, за 
разговор с нас.

Й.Пак – И ние благодарим 
за топлото посрещане, за въз-
можността да се докоснем до 
красотите на вашата община, 
за жестовете на внимание и 
подаръците, които ще отнесем 

с нас.
Разговаря Йорданка  

Радушева

Бел.ред.: Редакционният екип 
на вестник „Изгрев“ благодари за 
превода на нашата съгражданка  
Станислава Шопова

УЧеНИЦИ От ОБЩИНА теРеШИН ГОСтУвАХА в ШАБЛА
От 1 до 8 юли 2018 година в Шабла гостуваха ученици от об-

щина Терешин, Полша. Припомняме, че община Шабла сключи 
договор за побратимяване с полската община.

Групата е сформирана от 13 ученици на възраст от 10 до 
16 години, които са представители на 4 училища. Тази екскур-
зия е награда за тях, за постигнати високи успехи. По време 
на пребиваването си в Общината, гостите разгледаха Зеления 
образователен център и посетиха храм „Св.вмчк Харалампий“ 
в града.

С техния ръководител Йоанна Пак се срещнахме преди да 
отпътуват за родината си. Ето какво сподели тя:
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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

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

Teл:0579 7 70 11, 0885 838 354

Топлохидроизолация, подмазване  
на комини и посТавяне  

на ТоплобиТумни керемиди.
Телефон:0884 52 50 80

ПРОДАВАМ  
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

АКАЦИЯ – 80 лв. трупчета, 85 лв. цепеници
ГЛЕДИЧ, ЯСЕН И МЕШЕ – 90 лв.трупчета и 95 лв. цепеници

Осигурен транспорт в рамките  
на гр. Шабла

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

ПРОДАВАМ 

чесън – 3.00 лв/кг.
Телефон за връзка: 0886 080 484,

Анка Хаджиева, с. Пролез

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

Телефон: 0884 52 50 80

СЪОБщЕНИЕ
Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за ус-
тройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 
РД-04-260 от 05.07.2018 г. на кмета на община Шабла е одобрен 
проект за ПУП-ПЗ за  ПИ 10032.10.22 по кадастралната карта 
на с.Ваклино, община Шабла, област Добрич.
Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в 
отдел „Устройство на територията и архитектура”.
В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица 
могат да направят писменни възражения чрез Общинска 

администрация Шабла до Административен съд гр.Добрич
06.07.2018г.

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 застрояване и 
регулация / за УПИ VІІІ в кв.74 по регулационния план на гр.
Шабла, община Шабла  /ПИ 83017.502.2146 и 83017.502.2147 /
по кадастралната карта.

 В четиринадесетдневен  срок от съобщението 
заинтересованите лица могат да направят писменни 

възражения,  предложения и искания по проекта за 
подробен устройствен план до общинска администрация 

гр.Шабла /Техническа служба/ стая 105.

На 5 юли 2018 година  стар-
тира лятната работа в детския 
отдел на библиотеката при НЧ 
„Зора 1894“ Шабла. Малките 
посетители бяха запознати с 
фонда на отдела, след което 
четохме български народни 
приказки и изработихме от 
хартия главния герой – Кума 

Лиса.
Заповядайте отново, на 12 

юли 2018 година (четвъртък) от 
15.30 часа, когато ще участвате 
в комедиите на Хитър Петър.

дияна димитрова,  
детски отдел на 

библиотеката  
при НЧ „Зора 1894“ Шабла

ЛЯТНА ЧИТАЛНЯ

Следва от бр.22
Явно те се присъединяват 

към останалата малка част в 
града. Други заповеди от 13-
ти юли и дори от 3-ти август 
свидетелствуват в същата по-
сока, тъй като с тях в Каварна 
се завръщат от краткосрочна 
командировка или се изпра-
щат попълнения редници и 
ефрейтори.  По-ясен отговор на 
въпросите около останалата в 
Каварна военна част дава запо-
вед № 223 от 10-ти август 1900 
г.  С нея от Каварна се завръщат 
112 офицери и долни чинове, 
а от 11-ти август се зачисляват 
в 8-ма рота. В същата заповед, 
на основание на секретно пред-
писание от 10-ти август, в гр. 
Добрич се изпращат 399 души 
офицери и долни чинове. Слу-
чаят Дуранкулак е изместен 
случая Михайляну, който е по-
роден от скандалното убийство 
на този румънски журналист 
от дейци на ВМОРО в Буку-
рещ.  След 10-ти август 1900 г.  
опасността от разрастване на 
недоволството и от нови бунто-
ве е отминала, а на преден план 
са влошаващите се отношения 
със съседна Румъния. Ето защо 
горещото лято на 1900 г. про-

дължава с нова задача на 2-ра 
рота от Осми приморски полк 
и на 13-ти август тя пристига и 
се настанява в гр. Добрич.       

* * *
В обобщение бих  подчертал, 

че архивите на Осми примор-
ски полк допълват историче-
ската картина около бунтовете 
в Дуранкулак и Шабла и дават 
ясна представа както за на-
строенията сред войската, така 
и за ролята и в потушаването 
на активната съпротива срещу 
десятъка. Обективността изис-
ква да отбележа, че архивните 
документи свидетелстват за 
подчертано професионално и 
сравнително безпристрастно 
отношение на ръководството и 
офицерите от  полка в събити-
ята от юни-юли 1900 г. Редица 
факти сочат, че 2-ра дружина 
изпълнява заповедите без из-
лишно насилие, като спазва 
порядъка за настаняване и 
набавяне на продукти и про-
доволствие на пазарни цени, 
т.. срещу заплащане, а не чрез 
конфискуване от населението 
при продължителния престой 
в Дуранкулак, Шабла и Кава-
рна. В допълнение бих прока-
рал паралел между бунтовете 

от 1900 г. и събитията след 
Деветоюнския преврат срещу 
земеделското правителство на 
Стамболийски и последвалия 
полицейски и военен терор. 
Смятам, че селските бунтове 
срещу десятъка от пролетта и 
лятото на 1900 г. са  предвест-
ник на дълбок социален кон-
фликт, който се разрасна и бе 
задълбочен от тежките послед-
ствия на националните ката-
строфи от 1913 и 1919 г. 

Бележки:
1 История на VIII-ми Примор-
ски полк. , с. 182-185. Библиоте-
ка на ЦВА , гр.В. Търново,инв. 
№475.
2 ЦВА, ф. 756, оп.I, а.е.38.
3 ЦВА, ф.756, оп.I, а.е. 39. л. 46
4ЦВА, ф.756р оп.I, а.е. 38.
5ЦВА, ф.756, оп.I, а.е. 39. л. 93.
6ЦВА, ф.756, оп.I, а.е. 38.
7ЦВА, ф.756, оп.I, а.е. 38.
8ЦВА, ф.756, оп.I, а.е. 38. л. 577-
578.
9ЦВА, ф.756, оп.I, а.е. 38. л. 597.
10ЦВА, ф.756, оп.I, а.е. 38. л. 587 
, ЦВА, ф.756р оп.I, а.е. 38. л. 592, 
ЦВА, ф.756р оп.I, а.е. 38. л. 597, 
ЦВА, ф.756р оп.I, а.е. 38. л. 599.
11ЦВА, ф.756, оп.I, а.е. 39. л. 18.
12ЦВА, ф.756, оп.I, а.е. 39. л. 30
13ЦВА, ф.756, оп.I, а.е. 39. л. 42.

14ЦВА, ф.756р оп.I, а.е. 38.
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18Михайляну е родом от 
Македония, но от куцовлашки 
произход. Завършва висшето 
си образование в Букурещ, из-
вестно време работи като учи-
тел, а през 1888-1889 г. година 
участва в издаването на първо-
то арумънско литературно спи-
сание „Македония“. По-късно в 
Букурещ издава вестник „Пе-
нинсула Балканика“ (Балкан-
ски полуостров), който заема 
крайно отрицателно отноше-
ние към ВМОРО и често пуб-
ликува на страниците си тай-
ни на организацията, до които 
журналистите му са се добрали. 
Поради тези причини е осъден 
на смърт от ВМОРО и е убит в 
центъра на Букурещ при съв-
местна акция на Вътрешната 
организация и Върховния ко-
митет на 22 юли 1900 година. 
Убийството на Михайляну из-
правя за кратко България и Ру-
мъния на ръба на войната.

Ивелин Аргиров

ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК В ГОРЕЩОТО ЛЯТО НА 1900 Г.: 
МЕЖДУ СЕЛСКИТЕ БУНТОВЕ И ЗАПЛАХАТА ОТ ВОЙНА С РУМЪНИЯ.

Аз съм ученик в пети клас. 
Преди  месеци участвах и полу-
чих награда от конкурс на тема 
„Аз съм Българче”, посветена 
на 140 години от освобожде-
нието на България от турско 

робство. Гордея се, че съм ро-
ден и живея в свободната и кра-
сива наша родина! Често обаче 
си задавам въпросите: Щеше 
ли да я има моята държава, ако 
не беше 3 март 1878 г. ? Ако не 
беше подписан Сан- Стефан-
ският мирен договор? Ако Ру-
сия не беше обявила война на 
Османската империя, потре-
сена от зверствата на турците 

над братята им християни, при 
потушаването на Априлското 
въстание? Ако хиляди руски 
войни, предвождани от най- 
добре обучените генерали, не 
бяха тръгнали да освобождават 

българите, оставяйки собстве-
ните си семейства и домове? То-
гава може би България нямаше 
да съществува на географските 
карти като самостоятелна дър-
жава. Цената на тази свобода 
обаче е много висока – пове-
че от 20 000 руски войни не се 
връщат по родните си места, 
много деца не прегръщат отно-
во бащите си. Техните кости и 

до днес стоят погребани тук,  на 
нашата българска земя в знай-
ни и незнайни гробове, в музеи 
– костници, каквито има и в на-
шия Добруджански край. Мно-
го от тези места съм посетил с 
родителите си, а за  други съм 
чел и бих желал и други хора да 
узнаят за тях.  

В област Добрич има някол-
ко паметника, свързани с Руско 
- турската освободителна вой-
на и тръгвайки от моя роден 
град Шабла към град Добрич, 
по пътя аз ще разкажа за тях.

Първата спирка от 
пътуването ни е град 
Каварна. Той се намира 
на 20 км. от гр. Шабла. 
Тук има мемориал на 
загиналите руски войни 
за освобождението на 
Каварна през 1878 год. 

На 4.11.1878г., месец 
преди подписването на 
Санстефанския мирен 
договор, каварненци 
радушно посрещнали 
кавалеристите на ген.
майор Николай Янов. 
Много от тях били ра-
нени, като голяма част 
починали в полевата 
болница, устроена на-
край града. Повече от 
60 руски войни били 
погребани в братски 
могили близо до стади-

она и сегашната болница.
Продължаваме пътуването 

си към Добрич и по пътя спира-
ме в с. Гурково, община Балчик. 
След Освобождението на Бъл-
гария през 1878 г. на село Гяур-
куюсу е дадено ново име – Гене-
рал Гурково, което от 1900 г. се 
променя на Гурково. По-късно 
на площада пред кметството на 
селото е издигнат бюст памет-
ник на Ген. Гурко, който е па-
трон на населеното място. 

Продължава в  
следващия ни брой

В бр. 24-ти на „Изгрев“ ви информирахме, че наскоро петокласникът от СУ „Асен Златаров“ Шабла, Емил Стоев бе награден 
за участието си в XII-ия Национален ученически  конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“. Със своя пътепис, Емо спечели второ 
място на конкурса. Разработката, която Емо написа с помощта на преподавателя си по Български език и литература, Мария 
Недялова, предлагаме на нашите читатели в този и следващия си брой. 

„Из дОБРУдЖАНСКИте пАМетНИ МеСтА, СвЪРзАНИ 
С РУСКО - тУРСКАтА ОСвОБОдИтеЛНА вОЙНА”

Мемориалът на загиналите руски воини в Каварна 

Паметникът на ген. Гурко в с. Гурково
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Опасен чар или С песните на 
ТОДОР КОЛЕВ, с Филип Авра-
мов, Нелко Коларов - диригент, 
аранжименти и  Група АКАГА. 
Оркестър на Държавна опера 
– Варна работи по сценарий на  
Филип Аврамов, Ангел Елен-
ков. Спектакълът гостува в До-
брич на 16 юли от 19.00 часа в 
зала Добрич. Господин за един 
ден – Човек завинаги…Двой-
никът с хиляди лица…Фалшив 
герой, без капка фалш…Един 
спектакъл за солист...Филип 
Аврамов... и симфоничен ор-
кестър…. и “Акага“...Един спек-
такъл за песните на “ Опасният 
чаровник “– Тодор Колев!Ней-
но величество “Музиката“ 
ще бъде в “главната роля“...
Заповядайте да съпреживе-

ем заедно една “Новогодишна 
нощ“,в която да си припомним 
за “Нашенеца, който настигна 
американците, но той самият 
няма стигане!“Да се върнем 
във времето,когато “имаше 
чувство и само тогава се ражда 
изкуство“,когато “Двойникът с 
хиляди лица…“Фалшив герой, 
без капка фалш…“И цар и гене-
рал… и Гунчо и Пурко…Врагът 
на скуката….Незабравимият 
Голям Артист…... Тодор Колев-
Нашенеца, който настигна аме-
риканците, но той самият няма 
стигане!…И цар и генерал… 
и Гунчо и Пурко…Врагът на 
скуката.

Гледайте опасния чаровник 
Тодор Колев!

Радио „добруджа“

„ОПАСЕН ЧАР“ 
ГОСТУВА В ДОБРИЧ

Като най-нежен полъх на 
лятото ще протекат планира-
ните „Литературни понедел-
ници“, които община Шабла и 
Зелен образователен център 
организират в рамките на тра-
диционните за Шабла „Дни на 
морето“. Предстоят Ви вълну-
ващи срещи с едни от най-вдъ-
хновените майстори на перо-
то. Съмишленик на цикъла 
„Литературни понеделници“ 
е добре познатият ни шаблен-
ски зет, г-н Емил Басат – лите-
ратурен журналист и историк 
на превода. По негов избор и 
с негово съдействие екипът 
на Зелен център ще подготви 
и обгрижи поредица от лите-
ратурно-музикални събития, 
които, вярваме, ще Ви оставят 
дълбоко запомнящ се летен 
спомен. Приканваме Ви да сле-
дите обявите ни, ако желаете 
да съпреживеете проникнове-
ната среща на слово и музика.

Започваме на 23 юли (по-
неделник) от 18,00 ч. в сгра-
дата на Зелен образователен 
център. Първото събитие от 
поредицата „Литературни по-
неделници“ е една драматична 
за цяла България, но особено 
болезнена за Добруджа, тема. 
Ще ви представим „Червени 
страници“ , написана през да-
лечната 1917 г. от големия бъл-

гарски разказвач на следосво-
божденска България Антон 
Страшимиров.

На тази среща наш гост ще 
бъде историкът Цочо Биляр-
ски - съставител на книгата. 
Обширен и разнообразен е 
списъкът библиография на из-
дадените от него книги – плод 
на дългогодишната му работа 
като специалист и по-късно 
директор на Централния дър-
жавен архив. Ето как самият 
той представя в предговора 
книгата на Антон Страшими-
ров: „Много от вас познават 
описанието на Добричката 
епопея от спомените на гене-
рал Тодор Кантарджиев, както 
и от биографията и спомените 
на генерал Иван Колев, но тук 
ще имате възможност да се до-
коснете до писателския гений 
и талант на Антон Страшими-
ров, увековечил тази северна 
епопея, родееща го с военни-
те разкази за Добруджанския 
фронт на Йордан Йовков.“ 
Приложения към книгата са 
брошурите на Тодор Панов и 
проф. Анастас Иширков, раз-
казващи за историята на „тази 
най-българска земя – Добру-
джа и за теглилата, изтърпени 
от народа ни по време на жес-
токата румънска окупация.“

Чувствайте се поканени! 

пОетИЧеН КЪт

АЗ, КОЙТО НЕ ИЗБЯГАХ ОТ ПОМПЕЙ
Смъртта е тайнство. Страх… Но край – едва ли.
Земната люлка в пустотата ме люлей.
И чувам сферите кристалните сигнали
аз, който не избягах от Помпей.

Преди разкопките да ме разкрият
свит като ембрион, тих, вкаменен
аз просто устоях срещу стихиите.
И забравимото се вкопчи в мен.

Аз гледах как вий бягате надолу
към лодки и спасителни лъжи.
Окрали храмовете, вий се молехте
грехът на чужда памет да тежи.

Човеци. Зверове… Изчезна всичко.
Как хубав бе пустинният Помпей!
При мен останаха две-три тревички.
И слава допълзя като злодей.

Смениха Бог. Проучиха Вулкана.
Градът развратен станал е музей.
И само аз при себе си останах
аз, който не избягах от Помпей.

Любомир Левчев, 1994 

ЗЕЛЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН 
ЦЕНТЪР ВИ КАНИ НА 
ЛИТЕРАТУРНИ ПОНЕДЕЛНИЦИ

На 18 юли 2018 година e денят на  рождението на Васил Лев-
ски. Нека да си спомним за подвига на Апостола, като подне-
сем свежо цвете на бюст-паметника  в центъра на града и се 
поклоним пред паметта му.

Нивелина Василева (първата вляво) е повела горичанските певи-
ци към сребърния медал на „Кехлибарен грозд“ в Лозен

На първи юли, 2018-та годи-
на, певческа група „Кардарина“ 
при НЧ „Победа 2014“ в с. Гори-
чане, с ръководител Нивелина 
Василева участва в IX-тия На-
ционален фолклорен фестивал 
„Кехлибарен грозд“. По тради-
ция, фестивалът се проведе в 
с. Лозен, общ. Любимец, обл. 
Хасково и бе под патронажа на 
Министерството на културата 
на Република България. 

Организаторите на фести-
вала бяха НЧ „Просвета 1925“ 
с. Лозен, община Любимец, 
Министерство на културата и 
Институтът за етнология и фол-
клористика към БАН. Оценява 
ни професионално жури, което 
включваше утвърдени специа-
листи в областта на етнография-
та и българския танцов, словесен 

и музикално-песенен фолклор.
Групата ни се завърна в род-

ния  край с грамота и сребърен 
медал, спечелени на фестивала. 

Това е първото участие на го-
ричанската фолклорна група на 
фестивал с конкурсен характер. 
Този успех дължим най-вече на 
г-жа Василева – ръководител и 
вдъхновител на нашите певици. 
Сърдечно благодаря на нея и 
всички наши съселянки от „Кар-
дарина“, затова че прославиха 
родното Горичане чак на гръц-
ката граница! От страниците на 
нашия вестник „Изгрев“,  искам 
да изкажа и специалните си бла-
годарности към ръководството 
на Община Шабла за оказаното 
ни съдействие.

евгения димитрова,  
км. наместник на с. Горичане

ГОРИЧАНСКАТА ГРУПА – С ВТОРО МЯСТО 
В ЛОЗЕН

Много съм впечат-
лена от постановката на 
габровския драматичен 
театър „Рачо Стоянов“, 
която се изигра на ша-
бленска сцена. „Михаил 
Мишкоед“ е пиеса, коя-
то е играна на много го-
леми сцени, от много го-
леми български актьори. 
В този ред на мисли не 
можеше да не забележа 
как женските роли се иг-
раят много сполучливо 
от мъже. За това, колко 
успешна е „тансформа-
цията“ на актьорите, го-
вори факта, че повечето 
от зрителите разбраха, 
че „жените“ на сцената всъщ-
ност са мъже, чак накрая на 
постановката.

Свежият, на моменти пи-
перлив хумор беше прекрасно 
поднесен, така че залата непре-
къснато избухваше в смях.

Декорът, макар и семпъл, 
беше много добре и на място 
аранжиран от сценографа. 

Типичните български песни 
и музика „оцветиха“ и „овку-
сиха“ допълнително постанов-
ката. Традиционната народна 
музика не звучеше архаично, а 
напротив – усили усещането, че 
действието се развива в нашето 

съвремие.
Искам да изкажа своята бла-

годарност към колектива на 
Центъра за социална рехаби-
литация и интеграция (ЦСРИ) 
в Шабла, с директор Дарина 
Йорданова, че превърнаха в 
традиция това, да ни правят 
съпричастни към културните 
събития на шабленска сцена.

А на нас, шабленската пуб-
лика пожелавам по-често да ни 
посещават такива качествени 
театрални колективи!

Светла Атанасова,  
потребител на  

ЦСРИ Шабла

От редакционната ни поща

ПРЕКРАСНО ПОДНЕСЕНА 
ПОСТАНОВКА

„Изгрев“ – Г-жо валенти-
нова, честито, как се чувствате 
като вече легитимно избран ди-
ректор на СУ „Асен златаров, 
ще се промени ли нещо в учи-
лището?

Петранка Валентинова – 
Първо благодаря ви, но знаете, 
че вече четвърта година изпъл-
нявам тази длъжност – една го-
дина по заместване и три години 
като временно изпълняващ, така 
че не е нещо ново за мен. Виж-
дате, продължаваме да работим 
(бел. ред. - заседателната маса в 
кабинета й е отрупана с учебни-
ци за одобряване), за разлика от 
възпитаниците ни, за нас – учи-
телите лятна ваканция няма.

Относно промяната – да,  до-
колкото пред нас като педагоги-
чески колектив се появяват нови 
задачи за изпълнение, съобра-
зени с нови нормативни изиск-
вания. В изпълнението на тези 
задачи ще продължаваме да из-
пълняваме своите ангажименти 
и поемаме своите отговорности 
в нелеката професия на учителя.

„Изгрев“ – Какви са плано-
вете ви за развитие на учили-
щето?

П. В. – Основната ни цел е 

да задържим децата в училище-
то, респективно в Общината. За 
целта трябва да създадем една 
по-добра материално-техниче-
ска база, да предадем нови зна-
ния на децата. Също така да до-
развием дарбите и талантите на 
нашите ученици, а Вие знаете, че 
те ги притежават.

Много е важна е и работата 
с родителите. Знаем колко са 
важни първите седем години за 
развитието на детето, за офор-
мянето на характера му. След 
това ние, педагозите не поемаме 
щафетата от родителите, а заед-
но – учители и родители продъл-
жаваме да работим по този фин 
процес. Според изискванията на 
новия закон, с така изградените 
обществени съвети присъстви-
ето на родителите в живота на 
училището е задължително, за-
щото е необходимо. Корелаци-
ята ученик – учител – директор 
– родител не е едностранна и ед-
нопосочна връзка.

„Изгрев“ – Какво ще ни ка-
жете за професионалното обра-
зование във вашето училище?

П. В. – Целта ни е да запа-
зим и двете професии, в които 
обучаваме учениците – „Ресто-

рантьор“ и „Организатор на ту-
ристическа и агентска дейност“. 
Защото развитието на туризма 
е от голямо значение за нашата 
Община.

 Ръководството на Общината 
от своя страна организира меро-
приятия, в които нашите учени-
ци активно се включват. Вие като 
общински вестник редовно от-
разявате успехите, които нашите 
деца постигат със своите нацио-
нални и международни изяви… 

И тази връзка, Община – 
Училище е силна и неразривна, 
защото всички ние знаем, че на-
шите деца са бъдещето на Общи-

на Шабла!
„Изгрев“ – От страниците на 

„Изгрев“ какво е вашето посла-
ние към учениците от СУ „Асен 
златаров“?

П. В. – Да се опитат да бъдат 
по-отговорни към задълженията 
си, по-взискателни към самите 
себе си. Добрите ни педагози им 
предлагат качествено образова-
ние, с което се надявам да ги за-
държим в нашето училище.

Сега им пожелавам весело и 
безгрижно лято, а наесен, въоръ-
жени с повече търпение и нови 
сили, училището ги очаква.

Разговаря Йордан енев

На 27-ми юни, 2018 г. бе издадена заповед на Регионално управление на образованието  - Добрич с изх.№ РД-21-09-116, според 
която Петранка Валентинова Петрова е класирана на първо място в проведения конкурс за длъжността „директор“ на Средно 
училище „Асен Златаров“ гр. Шабла. Преди броени дни, на 5-ти юли, г-жа Валентинова официално встъпи в длъжност. По този 
повод, тя бе любезна да застане пред „Изгрев“.

петранка валентинова: „НАШИте деЦА СА 
БЪдеЩетО НА ШАБЛА“
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СПРАВОЧНИК НА ЧИТАТЕЛЯ:
ЕТ „МИЛЬО Д. ДИМИТРОВ”

От 1 юЛИ дО 30 АвГУСт 2018 ГОдИНА

Маршрутно разписание
Шабла – к-г „добруджа“ – Шабла

тръгване:
 9.00; 10.00; 12.00; 13.00; 15.00; 18.00
Обратно:
 9.30; 10.30; 12.30; 13.30; 15.30; 18.30
Маршрут: автогара „Шабла” – спирка „Община” – спирка 
„Мелница” – спирка „Герана” – къмпинг „Добруджа и обратно

На заседанието си от 4 юли, 
правителството прие проме-
ни в Наредбата за работното 
време, почивките и отпуските. 
Целта на измененията е да се 
усъвършенства нормативната 
уредба за сумирано изчисля-
ване на работното време, кое-
то обикновено се прилага при 
работа на смени. С промените 
се постига максимална степен 
на прецизност при отчитането 
на реално положения труд през 
отчетния период, което ще до-

веде до по-голяма справедли-
вост при заплащането му.

 В наредбата се въвежда спе-
циална разпоредба (чл. 9б, ал. 
3). С нея се определя, че когато 
работник или служител е полз-
вал отпуск за временна нерабо-
тоспособност, за бременност, 
раждане или отпуск при оси-
новяване на дете до 5-годишна 
възраст през целия период или 
част от периода, за който е уста-
новено сумирано изчисляване 
на работното време, нормата за 

продължителността на работ-
ното му време се преизчисля-
ва. Това става като от нормата, 
утвърдена при съставяне на 
поименния график, се извадят 
часовете, в които не е бил на 
работа, тъй като е ползвал съ-
ответния вид отпуск.

 Редът и начинът за изчисля-
ване и изплащане на паричните 
обезщетения при сумирано из-
числяване на работното време е 
уреден в чл. 34 на Наредбата за 
паричните обезщетения и по-

мощи от държавното общест-
вено осигуряване. Съгласно 
ал. 1, паричното обезщетение 
за временна неработоспособ-
ност, за бременност и раждане 
и при осиновяване на дете до 
5-годишна възраст при суми-
рано изчисляване на работното 
време и при работа на смени по 
часов график се изплаща за ра-
ботните часове по личния гра-
фик на осигурения, а ако няма 
такъв – по графика на звеното.

МтСп

НОВА НАРЕДБА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ

 

 

                 

2-РИ 
Турнир по тенис на корт 

За любители 
16-22 юли  

  
Уважаеми приятели, каним ви  
на втория  Турнир по тенис на 
корт от веригата турнири  
ЛЯТНА ТЕНИС ЛИГА - 2018 на  16 
ЮЛИ  от 18 ,30ч .  в Спортен  
комплекс  , ,Шабла”.   
За информация  и записване  на 
тел :  0878 233 154 - организатор  
                         
  

ЛЯТНА  ТЕНИС  
ЛИГА -2018 

 

зА пеШеХОдЦИ
Всекидневно:
Използвай тротоарите.
Минавай през подлезите и 

надлезите.
Ходи срещу колите и 

най-вляво по банкета, ако няма 
тротоар.

Преминавай на зелено.
Пресичай на пешеходна пъ-

тека и се оглеждай в двете по-
соки.

Пресичай улицата бързо.
Не гледай в телефона 

или  таблета, когато пресичаш.
Преминавай с група хора или 

с възрастен, ако си несигурен.
 зА веЛОСИпедИСтИ
Всекидневно:
Оглеждай се и използвай ръ-

цете си, за да покажеш дали ще 
тръгваш, завиваш, заобикаляш 
или спираш.

Карай колелото по тротоара, 
ако не си навършил 12 години.

Карай колелото най-вдясно 
на пътя, по посока на движение-
то, ако си навършил 12 години.

Карай колело с работещи 
спирачки, светлини и звънец и 
оборудвано със светлоотрази-
тели.

Използвай светлоотразител-
на жилетка. Тя е задължител-
на, когато е тъмно, когато няма 
добра видимост и ако си извън 
селото или града.

Дръж ръцете си на корми-
лото, а краката на педалите на 
колелото.

Карай колелото пред или зад 
приятеля си, не до него.

Използвай велоалеята, ако 
има такава.

зА ШОФЬОРИ
Всекидневно:
1. Шофирай само ако си пра-

воспособен (ако имаш свиде-
телство за управление на мотор-
но превозно средство).

Шофирай трезвен.

Носи свидетелството си за 
управление на моторно превоз-
но средство и документите на 
превозното средство, което уп-
равляваш.

Управлявай моторно пре-
возно средство, което е регис-
трирано, преминало е годишен 
технически преглед, за което е 
сключена задължителна застра-
ховка ..Гражданска отговорност“ 
на автомобилистите и има пла-
тена винетна такса (при управле-
ние извън населените места).

Използвай обезопасителен 
колан/ защитна каска.

Приканвай пътниците да 
използват обезопасителни кола-
ни/ защитни каски.

Спазвай Закона за движе-
нието по пътищата, не преви-
шавай скоростта и осигурявай 
предимство на пешеходците.

Съобразявай поведението 
си с пътните и с атмосферните 
условия.

зА пЪтНИЦИ
Всекидневно:
Пътувай при правоспособен 

водач (който има свидетелство 
за управление на моторно пре-
возно средство).

Пътувай при трезвен водач.
Поставяй си обезопасителен 

колан/ защитна каска.
Не пречи на шофьора, не го 

разсейвай с поведението си - не 
говори високо, не пускай силно 
музиката.

Сядай на задната седалка, 
ако не си навършил 12 години.

Не подавай главата, ръцете 
или краката си през прозореца/
люка.

Качвай се и слизай отдясно, 
от страната на тротоара.

Пази околната среда. Не из-
хвърляй нищо през прозореца.

 Главна дирекция  
„Национална полиция“
Отдел „пътна полиция“

ПРЕПОРЪКИ НА „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“ 
ЗА ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ

Състезанието по подводен 
риболов за купа „Шабла“ 2018, 
което се проведе на 7 юли на 
тюленовския бряг завърши по 
страхотен начин, отново с голе-
ми кефали и лаврак. Морето на 
места беше по-пестеливо откъм 
риба, но пък времето беше бла-
госклонно като цяло към всички 
състезатели, лодкари и органи-
затори. Отборът на шабленския 
МК „Портус Кариа“ се предста-
вляваше от цели 10 състезатели 
- Иван Минчев - Хапчето, Йовчо 
Николов - Паламуда, Венцислав 
Георгиев, Николай Николов, 

Александър Кръстев, Ангел Зла-
танов, Дилян Георгиев, Димитър 
Дражев, Нелко Йорданов и Ди-
митър Франгов. 

От състезателите на „Портус 
Кариа“ най-добре се представи 
Иван Минчев 4-ти, а Йовчо Ни-
колов зае шестото място.

Победителите в състеза-
нието по подводен риболов за 
купа „Шабла“- 2018 - 1-во мяс-
то Любен Ловчев от КМС „Ва-
тус-Про“, гр. Варна; 2-ро място 
Христо Стефанов от КВС „Ва-
рна“; 3-то място Галин Павлов 
отново от КВС „Варна. От със-
тезателите на „Портус Кариа“ 

най-добре се представи Иван 
Минчев 4-ти, а Йовчо Николов 
зае шестото място.

Наградата за най-голяма 
риба взе победителят Любен 
Ловчев с кефал 2015 гр. 

Призьорите награди кметът 
на Община Шабла  Мариян Же-
чев.

Предметните награди бяха 
осигурени с помощта на г-н 
Росен Желязков - управител на 
„Дайв тек“ ЕООД, официален 
вносител на Omer, Sporasub и 
др. водолазна и харпунджийска 
екипировка.

Изгрев

УЛОвИХА ГОЛеМИ РИБИ НА 
СЪСтезАНИетО зА КУпА „ШАБЛА 2018“

Състезателите на МК „Портус Кариа“. Най-малките са отпред, със светлите фланелки.

Кметът на община Шабла, Мариян Жечев, тримата призьори и 
председателят на МК „Портус Кариа“ Димитър Франгов (отля-
во надясно на снимката)

Влизат в сила про-
мените в закона за 
рибарството и аква-
културите, които пар-
ламентът прие през 
юни. Измененията на 
закона са обнародвани 
в бр. 55 на „Държавен 
вестник“.

На 20 юни 2018 г. Народното 
събрание прие на второ четене 
промените в Закона за рибар-
ството и аквакултурите, а от юли 
2018 г., след официалното им об-
народване в бр. 55 на „Държавен 
вестник“, те влизат в сила.

Служителите на Изпълни-
телната агенция по рибарство 
и аквакултури (ИАРА) вече ще 
имат право да задържат наруши-
тели до идването на органите на 
реда. Според промените в Закона 
за рибарството и аквакултури-
те, служителите на ИАРА имат 
право да използват сила, ако си-
туацията го налага. Могат също 
да използват за установяване на 
нарушението технически сред-
ства за заснемане или записва-
не. Освен това ще имат право 
да използват моторни превозни 
средства със специален режим 
на движение по време на изпъл-
нение на служебните си задъл-
жения.

Всички любите-
ли – риболовци, с из-
ключение на децата до 
14-годишна възраст, 
попълват декларация 
по образец, утвърден 
от изпълнителния 
директор на ИАРА, с 

която декларират, че познават 
изискванията на нормативната 
уредба, приложима за любител-
ския риболов. Няма да се издава 
билет за любителски риболов, 
без да има попълнена деклара-
ция.

Лицата, които разпростра-
няват билети за любителски 
риболов, вече ще са задължени 
всяка година да изразходват не 
по-малко от 5% от стойността на 
продадените от тях билети за за-
рибяване на обекти, определени 
за любителски риболов. За из-
вършеното зарибяване се съста-
вя протокол. Предвижда се глоба 
в размер от 2000 до 5000 лв. за 
юридическо лице, което наруши 
разпоредбата.

С новите промени в закона се 
въвеждат и нови забрани. Забра-
нява се риболовът с мрежени ри-
боловни уреди във вътрешните 
водоеми на страната, забранява 
се тяхното пренасяне и превоз-
ване, без валидно разрешително 

за стопански риболов или без 
регистрация по реда на чл. 25 от 
Закона за рибарството и аква-
културите /ЗРА/. Въвежда се и 
забрана за пренасяне и превоз-
ване на уреди за електроулов, без 
валидно разрешително за улов с 
научноизследователски цели.

С поправките в закона се 
променят и санкциите – глобата 
за пренасяне или превозване на 
мрежени риболовни уреди и/или 
технически устройства за улов 
с електрически ток ще бъде от 
2 до 3 хил. лв. Глоба в размер от 
100 до 400 лв., съответно – иму-
ществена санкция в размер от 
400 до 1600 лв. се предвиждат за 
лице, което издаде билет за лю-
бителски риболов в нарушение 
на правилата. А изпълнителният 
директор на ИАРА или опра-
вомощено от него длъжностно 
лице вече ще може да отнема за 
срок до една година правото на 
разпространение на билети за 
любителски риболов на лице, 
което нарушава разпоредбите за 
това.

В следствие на промените в 
ЗРА, се налагат и промени в На-
казателния кодекс. С глоба от 10 
до 15 хил. лв. и лишаване от сво-
бода ще бъдат наказвани нару-
шителите, които ловят риба чрез 

използване на взривни, отровни 
или зашеметяващи вещества. 
Промените предвиждат още ли-
шаване от свобода до 6 месеца и 
глоба от 5 до 10 лв. хил. или про-
бация, всички, които ловят риба 
с електрически ток без разреши-
телно, или с риболовни мрежи в 
обекти, различни от Черно море, 
река Дунав и обектите, за които 
лицето има регистрация, но в 
случай че са налице две или по-
вече влезли в сила наказателни 
постановления за администра-
тивни нарушения по ЗРА; в заб-
ранени места, в непромишле-
ни води през размножителния 
период и при ловене на видове, 
забранени за улов.

От една до три години ли-
шаване от свобода и глоба от 15 
до 20 хил. лв. е наказанието при 
престъплението, извършено от 
две или повече лица; извърше-
но в съучастие със служител на 
агенцията, възползвал се от слу-
жебното си положение; извър-
шено е повторно или предметът 
на престъплението е в големи 
размери. Уловената риба, другите 
уловени водни организми, както 
и уредите и средствата, с които е 
извършено престъплението, се 
отнемат в полза на държавата.

добрич Онлайн

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ


