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„Само надеждата ми, че ще мога и аз да участвам в преуспяването и величието на отечеството ми, ме прави да умра спокойно.“
Евлоги Георгиев

МИСЪЛ НА БРОЯ

Идеята за издигане на па-
метник, посветен на събития-
та през юни 1900та година е на 
„Сдружение с нестопанска цел 
Шабла – 1900“, чийто членове 
възложиха изработката на про-
ект за паметник.

Паметникът ще бъде изгра-
ден върху общински терен в 
централна градска част – зе-
лената площ на триъгълника, 
който се оформя между ул. 
„Равно поле“, ул. „Петко Бълга-
ранов“ и снек-бар „Зодиак“.

Изграждането на паметника 
налага необходимостта от про-
дължаване на кампанията за 
набиране на средства.

Публикуваме новата банко-
ва сметка на Сдружението: 

Сметка: 
BG45UBBS88881000672927

BIC BUISSGSF
ОББ АД клон Добрич

„Сдружение с нестопанска 
цел Шабла – 1900“

Предварително благодарим на 
всички, които ще се отзоват.

ПОМОГНЕТЕ ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО 
НА ПАМЕТНИКА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
по повод Деня на народните будители – 1 ноември, да 
последваме примера на децата и учениците, които 
водени от своите учители, ще поднесат цветя пред 
паметните плочи на Първото училище и Първото чи-
талище в Шабла.
Ритуалът е на 31 октомври 2018 година от 12.30 часа, 
пред сградата на читалището.
Нека да ги подкрепим!

Първи ноември е денят, 
в който България се прек-
ланя пред родолюбивото 
дело на народните буди-
тели. Във време на чуждо 
владичество, трудности и 
неволи те са пазителите 
на българското ни само-
съзнание, вдъхновители 
на революционните идеи 
за нашето освобождение, 
просветители и книжо-
вници.  За всички нас 
имената на Свети Паисий 
Хилендарски и Софро-
ний Врачански, на братя 
Миладинови, Иван Вазов, 
Добри Чинтулов и Любен 
Каравелов, на Георги Раковски, 
Христо Ботев, Васил Левски, са 
на личности, изградили истори-
ческата ни памет.

Нашият днешен поглед към 
миналото е от позициите на 
хора от най-новото време. И 
трябва да помним, че в забър-
заните ни делници, сега, пове-
че от всякога, имаме нужда от 
тяхната идея - будността вина-
ги предпоставя едно по-добро 
бъдеще – и лично, и общона-
родно. А мисията на духовните 
водачи на България не е белег 
само на една епоха. Това е със-
тояние на духа, което винаги 
ни е проправяло път напред и е 
неотменен наш спътник в исто-
рическото ни развитие.

Затова днес искам да поз-
дравя всички Вас, уважаеми 
учители, дейци на културата и 
духовността. Пожелавам Ви да 
бъдете здрави и изпълнени с 

непоколебима вяра, че Вашето 
дело е благородно, защото Вие 
поддържате пламъка на родо-
любието, на националното са-
мочувствие и гордост.

Благодаря Ви за всеотдай-
ността, за отговорността Ви 
към бъдещето!

Не преставайте да будите 
съзнанието на младото поко-
ление, което е призвано да се 
поучи от мъдростта на дедите 
си и да я претвори в новия и ди-
намичен делник! Обогатявайте 
и опазвайте нашата духовност 
и копнежа по нови хоризонти в 
образованието и културата!

Бъдете все така верни на 
ценностите и идеалите, които 
ни завещаха народните буди-
тели!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
С уважение,

МАРИЯН  ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА 

ШАБЛА

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ДЕЙЦИ НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА,
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 25 и 26 октомври 2018 
г., жители и представители на 
община Шабла участваха в 
съвместен обществен дебат, 
който се проведе в с град Хър-
шова (Румъния). Дебатът бе, 
върху изследването и плана с 
мерки за борба с физическо-
то бездействие, организиран 
в рамките на семинара, наре-
чен ЕФЕКТИВНО СЪТРУД-
НИЧЕСТВО ЗА ЗДРАВЕ (AN 
EFFECTIVE COOPERATION 
FOR HEALTH), във връзка с 

проект „Безгранично здраве 
чрез спорт и сътрудничество 
– обединени в битката срещу 
заболяванията“, Код 16.5.2.063 
– ROBG-139“, финансиран от 
Програма ИНТЕРРЕГ V-A Ру-
мъния-България 2014-2020 г.. 
Съвместният план за действие 
бе разработен след задълбоче-
но проучване на причините за 
физическото бездействие сред 
населението, както и отрица-
телното въздействие върху 
здравето на жителите.

Проучването включваше 
подробности относно боле-
стите, които могат да бъдат   
предотвратени или подобрени, 
чрез физически дейности от 
всякакъв вид, както и ползите 
от ежедневното физическо на-
товарване (спорт и физически 
дейности за възстановяване) 
за поддържане на оптимален 
здравен статус; икономически 
и социални предимства; ро-
лята и потенциала на спорта 
в социалния живот на инди-

вида (интеграция и социално 
включване, личностно разви-
тие ).

Семинарът включваше ин-
терактивни дейности за обсъж-
дане на предложените мерки за 
ефективна борба с физическото 
бездействие. Всички забележки 
и мнения, получени от учас-
тниците по време на семинара, 
бяха записани и бяха направе-
ни заключения относно прегле-
да на плана с мерките. 

Продължава на стр.4.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ШАБЛА И ХЪРШОВА – ЗАЕДНО ЗА СПОРТА И 
ПРОТИВ ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ПРИЧИНЕНИ ОТ ФИЗИЧЕСКО БЕЗДЕЙСТВИЕ
В Шабла ще се запознаем с  традиционен румънски спорт, подобен на бейзбола

На 23 октомври 2018 г., в 
сградата на община Овидиу, 
Р. Румъния се проведе встъ-
пителна пресконференция за 
представяне на  проект „Инте-
грирано управление на риска и 
ефективни реакции на органите 
за гражданска безопасност“ по 
Програма ИНТЕРРЕГ V-A Ру-
мъния-България 2014-2020 г., в 
който община Шабла е партньор 
по проекта на община Овидиу и 
на Фондация „Идеин развитие“.

Одобрената безвъзмездна 
финансова помощ по проекта е 
в размер на 988 827,12 евро, от 
които 409 408, 64 евро за общи-
на Шабла. 

Срокът за изпълнение на 
проекта е 24 месеца.

Специфичните цели на про-
екта са оборудване на местните 
власти със специализирано обо-
рудване за ефективна реакция 
при овладяване на бедствия, 
пожари и извънредни ситуации 
както и отстраняването на по-
следиците от тях.

Проектът предвижда заку-
пуване на снегопочистваща 
техника, оборудвана с пясъ-
кооразпръскващо устройство, 
V-образно гребло, роторен 
снегорин и помпа, в случай на 
наводнение (за отводняване), 
лодка за извънредни ситуации, 
както и закупуване на оборуд-
ване за екипа на доброволното 
формирование. Също така се 
предвижда поставяне на опове-

стителна сигнализация при из-
вънредни ситуации, обучения 
на екипа на доброволното фор-
мирование в община Шабла.

От страна на община Шабла 
в конференцията участваха чле-
нове от екипа за изпълнение на 

Проекта с позиции: мениджър 
„Връзки с обществеността“ и 
счетоводител.

Двете общини изразиха же-
ланието си да работят съвмест-
но за успешната реализация на 
Проекта.             Изгрев

 ОБЩИНА ШАБЛА ЩЕ ЗАКУПИ СНЕГОПОЧИСТВАЩА ТЕХНИКА

На 25 октомври, бе напра-
вена първа копка на паметни-
ка на загиналите в бунта срещу 
десятъка през 1900 година.

Паметникът ще бъде по-
зициониран в зелената площ 
между ул. „Равно поле“, 
ул.“Петко Българанов“ и снек-
бар „Зодиак“.

На събитието присъства-
ха кметът на община Шабла, 
Мариян Жечев, председате-
лят на Общинския съвет, д-р 
Йорданка Стоева, членове на 
Сдружението с нестопанска 
цел (СНЦ) „Шабла 1900“, жи-
тели и гости на Шабла.

Ритуалът първа копка бе 
направен от кмета на Общи-
ната, председателя на Общин-
ския съвет и председателя на 
СНЦ „Шабла 1900“, Живко 
Славов.

Музикален поздрав към 
присъстващите на това памет-
но събитие, отправи хор „Па-
триот“ към СОСЗР, с ръково-
дител Стойчо Захов.

Идеята за създаването на 
паметник на загиналите в бун-
та през 1900 година започва 
преди 11 години, на 4 януари 
2007 година, по идея на иници-
ативен комитет, в който влизат 
роднини и близки на загинали, 
участници в бунта.

Следващата стъпка е прео-
бразуването на инициативния 
комитет в СНЦ „Шабла 1900 
година“. Сдружението пред-
лага на Сдружение български 
художници, град Добрич да 
изработи проект на паметник, 
по техен идеен замисъл.

Скулпторът Христо Или-
ев, изработва първия вариант 
на паметник на загиналите в 
бунта през 1900 година, но той 
не намира одобрението на ша-
бленската общественост. Или-
ев изработва втори вариант, 
който пък не среща одобрение 
от Експертния съвет към Ми-
нистерството на културата. 
След направените препоръ-
ки и забележки, скулпторът 
преработва втория вариант, в 
окончателния  трети – одобрен 
от Сдружението и Експертния 
съвет.

Към днешна дата, цялата 
документация по изгражда-
нето на паметника е одобрена 
и е налице, и не съществуват 
никакви пречки по неговото 
строителство.

Очаква се окончателното 
му завършване и откриване да 
стане на 1 юни 2020 година, ко-
гато ще отбележим 120 години 
от паметното събитие.

Йорданка Радушева

ПЪРВА КОПКА НА ПАМЕТНИКА, 
ПОСВЕТЕН НА БУНТА ОТ 1 ЮНИ 

Кметът Мариян Жечев, лисва менче с вода на първата копка
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 3 ноември 2018 година се  

навършват 
2 години от смъртта на

МАРИЯ ИВАНОВА 
КЪРДЖИЛОВА

починала на 77 години
Поглеждаме нагоре пътя млечен

и търсим пътеводна светлина.
За нас животът и е вечен,

макар да си отиде с образ на жена.
В сърцата ще живее вечно,

прегърнала спомените ни горчиви,
с хубавата и спокойна реч

ще помним дните ни щастливи.
От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 31 октомври 2018 година

се навършват 3 години
без

ЯНАКИ ИВАНОВ ЯНАКИЕВ
 на 81 години

Щастието, че те имахме,
превръща болката ни 

в смирена благодарност!
За нас споменът за теб е ценен дар в 

сърцата ни!
Ще те помним!

ОБИЧАМЕ ТЕ! ДЪЛБОК ПОКЛОН!
От семейството

ОБЯВА
Чистене и подмазване на комини, 

подмяна на керемиди.
ТЕЛЕФОН: 0888 42 79 11

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

ХИДРОИЗОЛАЦИИ
и ремонт на покриви със цигли. 

Газопламъчни покриви.  
Тенекеджийски услуги, ремонт на олуци.
Работи качествено и коректно, с гаранция 15 години!

Телефон за връзка:0879/98-40-79

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
АКАЦИЯ – 85 лв. трупчета, 90 лв. цепеници
ГЛЕДИЧ, ЯСЕН И МЕШЕ – 95 лв.трупчета 
и 100 лв. цепеници

Осигурен транспорт в рамките на гр. Шабла

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

ЗИДАМ
 подмазвам и чистя комини, подменям керемиди, 

поставям битумни керемиди. Поставям и 
хидроизолация на покриви. Качествено!

Телефон за контакт:  

0896/49-71-40

ПРОДАВАМ

дворно място в село Ваклино, 1 дка.
Тел. за контакт: 0899/742-879

 Гергина Стоянова

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти, фрезоване  и 

цялостна обработка на парцели.
Телефон за контакт: 0884/52-50-80

ПРОДАВАМ 
пчелни семейства с кошери „Даданблат“.

Телефон: 0889 41 09 44

ПРОДАВАМ ДЮЛИ
Тел. за контакт: 0988/81-59-55

ПРОДАВАМ
„ЛАДА 1500“, С 5 СКОРОСТИ И ТЕГЛИЧ. ЦЕНА 550 ЛВ.

Тел за контакт: 0888/710-738

СЪОБЩЕНИЕ
 Общинска администрация Шабла на основание чл.128, ал.3 от 

ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ППР/Подробен устройствен 
план-план за промяна на регулация/  на УПИ ХХ и УПИ  ХХІ от 
кв.2  и ПЗ на УПИ ХХ-470 по плана на с.Езерец община Шабла  

Подробният устройствен план може да бъде разгледан в об-
щинска администрация  гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и 
на официалната страница  на общината.

В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от 
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени  възраже-
ния, предложения  и искания по проекта за подробен устройствен 
план до Общинска администрация Шабла

Годишният среден доход в 
Добричко през  2017 г. е 5 234 
лв.,  отчитат от статистиката. 
Това е с 6.8% повече спрямо 
2016 г., но с 352 лв. по-малко от 
средното за страната (5 586 лв). 
Показателят включва доходите в 
пари и натура на всички члено-
ве на домакинството от работна 
заплата, пенсии, самостоятелна 
заетост, обезщетения за без-
работни, социални помощи, 
регулярните или еднократните 
трансфери от други домакинства 
и продажбите на имущество. 
За периода 2008 - 2017 г. общият 
доход в Добричко нараства бли-

зо 1.8 пъти, като за страната този 
ръст е близо 1.6 пъти. Най-висок 
годишен доход за 2017 г. имат в 
столицата (7 603 лв.), а най-ни-
сък в област Сливен (3 790 лева). 
Основен източник на средства 
е работната заплата, която през 
2017 г. в Добричко формира 
47.2% от общия доход, като 
за страната процентът е 54.4. 
Средно от заплата добруджане-
цът получава 2 471 лв., при 3 038 
средно за страната. Пенсиите 
продължават да са вторият по 
значимост източник на доходи - 
26.1% от финансите.

Дарик Добрич

ГОДИШНИЯТ ДОХОД В ДОБРИЧКО 
Е ПО-НИСЪК С 352 ЛЕВА  
ОТ СРЕДНИЯ ЗА СТРАНАТА

ПРОДАВАМ 

ТРАКТОР ЮМЗ, РЕМАРКЕ, ПЛУГ, ДИСКОВА 
БРАНА И ЧИЗЕЛ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ.

Цена по договаряне.

Телефон за контакт: 0889/95-00-08

ПРОДАВАМ ОРАНЖЕРИИ
Внос от Русия. Гаранция за ползване, различни 
размери, неръждаема конструкция, UV защита. 

4 мм. дебелина на поликарбоната. До 10 работни 
дни – безплатна доставка и по желание монтаж.

Достъпни цени!
Тел за връзка: 0886/22-85-99

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
АКАЦИЯ ЦЕПЕНИЦИ – 90 лв. за кубик
ГЛЕДИЧ, МЕШЕ, ЯСЕН:
Трупчета – 95 лв. за кубик   цепеници – 100 лв. за кубик
Осигурен безплатен транспорт за гр. Шабла
Ул. „Чипровска“ №10

Телефон за контакт: 0888/ 94-35-26

Във връзка с констатиран 
случай на Африканска чума при 
диво прасе в област Силистра, 
със заповед на изпълнителния 
директор на Българска агенция 
по безопасност на храните са 
определени три зони – ифекти-
рана, буферна и надзорна, като 
в тях попадат общо 51 населени 
места от област Добрич.

На 26.10.2018 г., на ос-
нование Заповед № РД 11-
2160/23.10.2018 г. на изпълни-
телния директор на Българска 
агенция по безопасност на 
храните д-р Дамян Илиев, се 
проведе заседание на Област-
на епизоотична комисия. То 
бе председателствано от за-
местник областния управител 

Живко Желязков. Участие взе 
и заместник областният уп-
равител Красимир Николов. 
При откриване на заседанието 
Ж. Желязков подчерта, че съ-
ществува сериозна опасност от 
разпространение на заболява-
нето Африканска чума по сви-
нете, след регистриран случай 
при диво прасе на територията 
на област Силистра и трябва 
да се набележат и предприемат 
мерки с цел недопускане на за-
боляването. Секретарят на ко-
мисията д-р Борислав Каменов 
представи актуална информа-
ция, като съобщи, че със запо-
вед на изпълнителния дирек-
тор на БАБХ д-р Дамян Илиев 
са определени три 20-километ-

рови зони с цел контрол и не-
допускане разпространение на 
болестта. От заповедта става 
видно, че в първата 20-кило-
метрова ифектирана зона ос-
вен населени места от област 
Силистра, попадат общо 5 села 
на територията на общините 
Крушари -3 бр., и Тервел – 2 
села, от област Добрич. В оп-
ределената 20-километрова 
буферна зона попадат общо 
46 населени места от област 
Добрич по общини съответно: 
Генерал Тошево – 5; Крушари 
– 10; Тервел – 20; и Добричка – 
11. Всички останали населени 
места и територии от област 
Добрич, както и такива от об-
ласт Силистра влизат в обхва-

та на третата зона от 20 км, на-
речена „надзорна“.

Членовете на Областна епи-
зоотична комисия обсъдиха ак-
туалната обстановка и взеха ре-
шение, съгласно и заповедта на 
д-р Д. Илиев, да стартира ново 
преброяване на задните дво-
рове в областта и животните 
в тях. Със заповед ще бъде оп-
ределена и комисия, която ще 
извърши проверка в общините 
за налични терени за загробва-
не на животни при възникване 
на обстановка, тъй като такива 
площадки има единствено в 
общините Шабла и Генерал То-
шево. 

Областна администрация 
- Добрич

МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕТО 
АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

На 23 октомври, Червено-
кръстците  от област  Доб-
рич, отбелязаха тържествено 
140 години от създаването на  
БЧК. По този повод, Област-
ният съвет на БЧК награди 
свои изявени доброволци, чле-
нове, ветерани и партньори. 

Тържественото събитие се  
проведе в зала „Зорница” на 
НЧ ”Йордан Йовков 1870”.

Отличия получиха всички 
кметове на общините от об-
ласт Добрич, както и област-
ният управител. 

Златина Александрова  - 
председател на Общинския 
БЧК получи диплом и грамота, 
която да връчи на кмета на об-
щина Шабла, Мариян Жечев.

„За годишнината решихме 
да направим 140 добрини и от-
давна изпълнихме тази брой-

ка. Но най-новата инициатива 
в тази връзка е учреден фонд 
за подпомагане на студенти 
сираци. Вече има събрани 571 
лева”, посочи директорът на 
ОС на БЧК д-р Артюн Ерино-
зов.

Това е минималната сума, 
която ще бъде връчвана на 
един студент, поясни д-р Ери-
нозов. Първият дарител  е по-
четният гражданин Хари Ле-
тау.

Ветерани на червенокръст-
кото движение получиха по-
четни плакети и дипломи.

Сред наградените са д-р 
Ташо Ташев, д-р Софка Берова, 
д-р Ивелин Марков, д-р Краси-
мир Кръчмаров, бившият кмет 
на Добрич Детелина Николова, 
Ема Георгиева - почетен граж-
данин и Руска Бончева, която е 

отдала 23 години от живота си 
на организацията.

Сред отличените беше и 
Павлина Живкова. За принос 
в отразяване живота на орга-
низацията тя получи званието 
„Отличник“.  

България е 19-та държава 
в света, учредила свое нацио-
нално Червенокръстко дру-
жество. Първото  дружество е 
създадено в Сливен на 25 ок-
томври преди 140 години под 
председателството на митро-
полит Серафим. Клоновете на 
Българското дружество Чер-
вен кръст  в Добрич и Балчик 
са основани през 1885 година, 
но точната дата не е известна. 
Последователно са създадени 
дружествата в Тервел, Генерал 
Тошево и Каварна.

Днес в рамките на Област-

ната организация на БЧК се 
вписват 102 дружества в ос-
емте общини. Хиляди са чле-
новете на организацията. Спе-
циална благодарност получиха 
доброволците и членовете на 
БМЧК. През 2000 година в об-
ластта бе създаден вторият по 
големина склад в България за 
подпомагане на населението 
при бедствия и аварии. Скла-
дът е позициониран в с.Победа 
община Добричка. Функцио-
нира от 2008 година. Десетки 
отличия връчиха на инсти-
туциите в Добрич и областта 
секретарят Соня Георгиева и 
директорът д-р Еринозов. С 
присъствие ръководителите на 
институциите засвидетелства-
ха почит и уважение към дей-
ците на БЧК-Добрич.

Изгрев

140 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЧК
ПОМАГАМЕ ЗАЕДНО И ПРОМЕНЯМЕ СВЕТА КЪМ ПО-ДОБРО...
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Из одата „ПАИСИЙ“
на Иван Вазов

…Четете да знайте, що в стари години
по тез земи славни вършили деди ни,
как със много кралства имали са бран
и била велика българската държава;
как свети Борис се покръстил в Преслава,
как е цар Асен тук храмове градил
и дарове пращал; кой бе Самуил,
дето си изгуби душата във ада,
покори Дурацо и влезе в Елада;
четете и знайте кой бе цар Шишман
и как нашто царство сториха го плян;
кой би Иван Рилски, чийто свети мощи
чудеса се славят до тоя ден йоще;
как се Крум преславний с Никифора би
и из черепа му руйно вино пи
и как Симеон цар угрите прогони
и от Византия приема поклони.
А тоя беше учен, философ велик
и не се срамеше от своя език
и кога нямаше кого да надвива,
той пишеше книги, за да си почива.
Четете и знайте, що съм аз писал,
от много сказанья и книги събрал,
четете, о, братя, да ви се не смеят
и вам чужденците да не се гордеят...
На ви мойта книга, тя е вам завет,
нека де преписва и множи безчет
и пръска по всички поля и долини,
де българин страда, въздиша и гине.
Тя е откровенье, божа благодат -
младий прави мъдър, а стария - млад,
който я прочита няма да се кае,
който знае нея, много ще да знае.»

Тъй мълвеше тоз мъж, в килията скрит,
със поглед умислен, в бъдещето впит,
който много бденья, утринни пропусна,
но пачето перо нивга не изпусна
и против канонът и черковний звън -
работи без отдих, почивка и сън.

Тъй мълвеше преди сто и двайсет годин
тоз див Светогорец - за рая негоден,
и фърляше тайно през мрака тогаз
най-първата искра в народната свяст.

 1882 г.

„Един народ, който има съз-
нание, култура, писменост, на-
ука, непременно ще има светла 
и трайна бъднина.“ – това са 
думи на будителя Васил Дру-
мев.

1-ви ноември е общобългар-
ски празник, празник на исто-
рическата памет. 

Денят на народните будите-
ли – празник на който почита-
ме просветители, книжовници 
и ревелюционери, изградили 
националното самосъзнание и 
дейности на българския народ. 

Дълъг е списъкът на раде-
телите за народна свяст и бъл-
гарско самосъзнание. Като се 
започне от свети Иван Рилски, 
Кирил и Методий, Паисий, 

Софроний Врачански, Чин-
тулов, Левски, Ботев, Вазов, 
Йовков и хиляди знайни и не-
знайни бутители народни. Ние, 
учителите от клуб „Будител“ 
честитим празника на всички 
учители, културни дейци и ра-
детели на всичко българско и 
родно.

Желаем им здраве и дълго-
летие, дръзновение и успехи. 

Поклон, възрожденци, ре-
велюционери, творци, борци и 
герои. 

Дълбок поклон пред всички 
учители, на които думата буди-
тел най-приляга…

Поклон пред паметта на 
всички светци!

Клуб „Будител“

1-ВИ НОЕМВРИ – ПРАЗНИК 
НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Включете се и Вие в нашата 
кампания за събиране на 
пластмасови капачки и жълти 
стотинки, с цел закупуване 
на ново родилно легло за 
АГ отделение – МБАЛ гр. 
Добрич.

Желаещите могат да донесат 
събраните от тях капачки на 
място в ЦОП гр. Шабла, ул. 
„Равно поле” №37, тел.  0882/11-
62-99, всеки работен ден от 
08.00 до12.00 ч.и от 13.00 до 
17.00 ч.

„СЪБЕРИ КАПАЧКИ ДАРИ ЖИВОТ“

ЧН ПРИ НЧ „ДРУЖБА“ С. ДУРАНКУЛАК,
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ

на своя 120-годишен юбилей. Нашият 
поздрав за Вас е празничен концерт с песни, 

танци и много изненади!

Очакваме Ви на 09.11.2018 г. 
петък от 17:30 часа, в киносалона.

Заповядайте!!! 

Идва Денят на народните будители, 
1-ви ноември,  „Изгрев“ се обърна с по 
три  блиц-въпроса към най-опитните 
учители в трите учебни заведения на 

територията на община Шабла. Хората, 
които най-дълго време обучават деца-
та на Общината са: в СУ „Асен Злата-
ров“ Шабла – Виолета Балева, в ОУ „Св.

Климент Охридски“ с. Дуранкулак – 
Светла Иванова и в ДГ „Дора Габе“ Ша-
бла – Йорданка Ламбева. Ето и отгово-
рите на трите дами:

ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

„Изгрев“ - Г-жо Балева, 
с какви мисли и чувства ще 
посрещнете предстоящия 
Празник на Народните 
будители?

Виолета Балева – За мен 
лично, това е един от най-
хубавите български празници, 
наред с 24-ти май и празника 
на учителя – 5-ти октомври.  
Ще посрещна празника, 
заредена само  с положителни 
емоции, защото целият ми 
житейски и трудов път е 
преминал в моето училище и 
аз наистина го чувствам като 
мой дом! Винаги съм знаела, че 
това е моята професия, моето 
призвание, моят път!

„Изгрев“ – Вие в личен 

план от какво се чувствате 
удовлетворена през годините 
в училище? С какво можете 
да бъдете горда?

Виолета Балева – Не мога 
да не съм удовлетворена 
от работата, която върша 
през всички тези години, а 
именно – да дам основата 
на малките ученици. Както 
и че съм ги подготвила за 
големите предизвикателства, 
пред които ще се изправят 
по нататък. Щастлива 
съм, като видя жадните за 
знания детски очи! Както 
и разбирането в погледите 
на родителите, и вярата, че 
вървим заедно в една посока, 
по един път. Когато мои вече 

пораснали бивши ученици, 
като се срещнем на улицата 
ми благодарят за това, 
което съм им дала – тези си 
чувства не мога да опиша с 
думи! Това е най-голямото 
признание за целия ми труд! 
И само заради това си струва 
да си учител!   

„Изгрев“ – Какво бихте 
пожелали на децата и на 

своите колеги за празника?
Виолета Балева – На децата 

– да овладяват знанията с 
повече ентусиазъм, повече 
желание. Да вярват в себе си, 
защото ние, учителите сме 
до тях! На колегите – повече 
хъс и до открият доброто 
зрънце във всяко дете, защото 
основно от нас зависи, дали то 
ще покълне!

„Изгрев“ - С какви мисли и 
чувства ще посрещнете пред-
стоящия Празник на Народ-
ните будители?

Светла Иванова - Както 
всяка година, така и тази, този 
празник ме кара да се гордея, че 
съм избрала учителската про-
фесия. Знанието е светлината в 
душите на хората. То е жизне-
новажно за всеки човек. Прек-
ланам се пред всяка професия, 
но смятам, че учителската има 
важна роля при формирането 
на знаещи и можещи конку-
рентноспособни  млади хора, 
които са бъдещето на нацията. 

„Изгрев“ - Вие в личен 
план от какво се чувствате 
удовлетворена през годините 

в училище? С какво можете да 
бъдете горда?

Светла Иванова - Чувствам 
се удовлетворена от успехи-
те на моите ученици и тяхна-
та по-нататъшна реализация. 
Като пример през годините 
мога да посоча – Валери Дра-
гомиров, който завърши спец. 
Астрономия и работи като ас-
троном в обсерватория в чуж-
бина. Също, Надежда Живкова, 
която две поредни години се 
класира на I-во място в област-
ния кръг на олимпиадата по 
астрономия и на V-то място в 
националния. Желко Иванов 
и Йордан Събев – I-во и II-ро 
място на регионалния кръг по 
Орнитология в град Варна, как-

то и много други ученици през 
годините.

Удовлетворена и доволна 
съм, когато видя, че съм изгра-
дила добър колектив сред уче-
ниците от класа си, и между тях 
съществуват отношение на вза-
имопомощ и разбирателство.

„Изгрев“ - Какво бихте по-
желали на децата и на своите 
колеги за празника?

Светла Иванова - Желая на 
всички много здраве, защото е 
най-важно. На учениците – це-
леустременост, любов към зна-
нието и постоянство при усво-
яването му. Няма невъзможни 
неща, затова пожелавам мечти! 
На колегите – безкрайно тър-
пение, професионални успехи 
и повече време за пряката учи-
телска работа. 

„Изгрев“ – Г-жо Ламбева, с 
какви мисли и чувства ще по-
срещнете предстоящия Праз-
ник на Народните Будители?

Йорданка Ламбева - „На теб 
са ти останали длъжници

Поетите на всички времена.
Догаряли са твоите зеници,
На другите дарили светли-

на.“ – мисия ли е това да си учи-
тел, или призвание? Учител – 
Будител! Колко добре звучи не 
само като рима, но и като фи-
лософия. Предстоящият Праз-
ник на Народните Будители ще 
посрещна с мисълта и удовлет-
ворението, че за всичките тези 
41 години, съм дала частица от 
себе си на много деца.

„Изгрев“ – Вие в личен 
план от какво се чувствате 

удовлетворена през годините 
в детската градина? С какво 
можете да бъдете горда?

Йорданка Ламбева – В моя 
дългогодишен път като човек, 
който е посветил живота си на 
възпитанието на децата, често 
се връщах назад във времето. 
Спомнях си за момента, в кой-
то взех решение да се посветя 
на професията учител, водена 
от любовта си към децата. За 
мен бе предизвикателство да 
успея да вляза в детския свят, 
където цари искреност, непри-
нуденост, желание за опознава-
не на света, да спечеля крехкото 
детско доверие. През всичките 
тези години се чувствам щаст-
лива, че работя тази велика 
професия. Горда съм с това, че 

съм запалила първата искрица, 
дала съм първите знания и уме-
ния, формирала съм първите 
социални навици у много деца. 
Гордея се, че съм помогнала за 
бъдещата им реализация в об-
ществото.

Ще използвам възможност-
та да благодаря на всички коле-
ги, с които работих през годи-
ните. Благодаря им за тяхната 
всеотдайност, отговорност и 
професионализъм. Желая им 
здраве, спокойствие и дълго-
летие.

„Изгрев“ – А на настоящите 

се колеги и на децата, какво ще 
пожелаете за Празника?

Йорданка Ламбева – В на-
вечерието на Празника на 
българските Будители, поже-
лавам много здраве на децата 
на община Шабла, весели игри, 
да пораснат умни граждани на 
нашето общество. На колеги-
те – много творчески успехи и 
спорна работа. Да възпитават и 
отглеждат с много любов и про-
фесионализъм децата. 

Честит празник колеги!
Разговорите води 

Йордан Енев 

Виолета Балева: „ВИНАГИ СЪМ ЗНАЕЛА, ЧЕ ТОВА Е МОЕТО 
ПРИЗВАНИЕ, МОЯТ ПЪТ!“

Светла Иванова: „ГОРДЕЯ СЕ, ЧЕ СЪМ ИЗБРАЛА УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ“

Йорданка Ламбева: „ЩАСТЛИВА СЪМ, ЧЕ СЪМ ЗАПАЛИЛА У 
ДЕЦАТА ПЪРВАТА ИСКРИЦА“

Виолета Балева е завършила полувисшето си образование в 
ИДНУ „Тина Киркова“ в Добрич през 1980-та година. През 1997-
ма, завършва висше образование в ШУ „ Епископ Константин 
Преславски“. Единственото  работно място на Балева, през 
целия й 38 годишен трудов път е шабленското училище „Асен 
Златаров“.

Светла Иванова е завършила висшето си образование през 
1988 във ШУ“Епископ Константин Преславски“, специалност 
Физика и математика. Педагогическият й стаж е 35 години, 
през които е придобила над 20 допълнителни квалификации. 
Трудовият й път започва в СУ „Асен Златаров” , Шабла – 
3 години, а останалите 32 е в ОУ „Св. Климент Охридски”,  
Дуранкулак, където преподава и днес.

Йорданка Ламбева завършва полувисшето си образование в 
ИДНУ „Тина Киркова“в Добрич през 1977-ма година. През 1989-
та, завършва висше образование в ШУ „Епископ Константин 
Преславски“.  Работила е 9 години в детската градина в 
Дуранкулак, една година във ваклинската детска градина и 31 в 
години  ДГ „Дора Габе“ в Шабла.
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От 19 до 21 октомври във 
Фестивалния и културен цен-
тър Варна се проведе 23-то из-
дание на фестивала „Листопад 
на спомените“, Варна 2018 го-
дина.

Певческа група към Клуб на 
пенсионера село Крапец, с ръ-
ководител Пенка Христакиева 
участва за първи път и се за-
върна с диплом за първо място 
и грамоти. 

Групата се представи в кате-
гория „Автентични фолклорни 
песни“. За цялостната музикал-
на визия на групата помагаха 
народния певец Йордан Бал-
чев, Добри Добрев-акордеон и 
Георги Добрев-тъпан.

Във фестивала участва и 
певческа група „Кария“ към 
клуб на пенсионера „Надежда“ 
Шабла.

Основан през 1997 г., фести-
валът представя любителското 
творчество на пенсионерски 
състави за български фолклор, 

стари градски песни и шлагери. 
Фестивалът се провежда 

ежегодно през месец октомври 
и има за цел да представя и по-
пуляризира творческите изяви 
на колективи и индивидуални 
изпълнители в различни жа-
нрове изкуства.

Изпълнителите, които са на 
пенсионна възраст или над 60 и 
повече години могат да се пред-
ставят и от различни ведомства 
и организации.

Във фестивала участват не-
професионални състави и из-
пълнители. Изпълненията се 
оценяват от жури. В края на 
фестивала, изпълнителите по-
лучават награди.

В рамките на фестивала се 
провежда премиера на стихо-
сбирката „Листопад на споме-
ните” с участието автори на 60 
и повече години. Специално 
жури определя награди на най 
изявените автори.

Изгрев

ПЪРВО МЯСТО ЗА 
САМОДЕЙКИТЕ КЪМ КЛУБ НА 
ПЕНСИОНЕРА СЕЛО КРАПЕЦ

Отново със стопроцентов 
актив се завърнаха, този път от 
Враца, малките лекоатлети на 
СКЛА „Нефтяник 2014“ Шабла, 
от проведения на 21-ви октом-
ври турнир „Лекоатлетите на 
Враца“. Алескандър Тодоров (10 
г.), заслужи сребърно отличие на 
скок от място, а Калоян Ялнъзов 
(8 г.), бронзов медал в същата 
дисциплина в своята възрасто-
ва група. Със състезанието, бе 
открита новата лекоатлетическа 
зала в северозападния град. 
На турнира, участие взеха над 
150 млади лекоатлети (до 16 г.) 
от 9 български клуба. Сашко 
заслужи второто си място с опит 
от 1,96 м., в конкуренцията на 19 
състезатели. Треньорът Веселин 
Василев, сподели пред „Изгрев“, 
че на загрявката, Александър 
е имал опити над 2 м., с които 
би грабнал златото. В другата 
дисциплина, в която участва на 
турнира – 60 м. гладко бягане,  
малко не достигна на Сашо 
Тодоров да спечели своя втори 
медал. Той финишира 4-ти от 30 
състезатели.

Третото си място, Коко 
Ялнъзов завоюва с опит от 1, 56 
м., като се надскачаше с 18 деца. 
На 60 м. гладко бягане, Калоян 
завърши 5-ти от 20 състезатели.

Организацията на турнира 
„Лекоатлетите на Враца“, 
бе на много високо ниво, за 
участниците бяха осигурени 

и предметни награди. Кметът 
на Враца, Калин Каменов, 
остана приятно изненадан от 
присъствието на шабленските 
лекоатлети на откриването на 
спортния комплекс в града му. 
Г-н Каменов поздрави Веселин 
Василев и водените от него деца 
затова, че след 7-часов преход са 
прекосили цяла България, за да 
участват в надпреварата.

Последният за сезона 
лекоатлетически турнир, в кой-
то „Нефтяник 2014“ Шабла ще 
участва, е на 3-ти ноември в 
Добрич. Младите шабленски 
лекоатлети ще изпратят 
състезателната година, с участие 
в Мемориал „Петър Арнаудов“ 
в областния център.

Йордан Енев 

ДВА МЕДАЛА ОТ ДВАМА 
УЧАСТНИКА ЗА „НЕФТЯНИК 
2014“ ВЪВ ВРАЦА

Медалистите - Aлександър 
Тодоров (вляво на снимката) и 
Калоян Ялнъзов, заедно с кмета 
на Враца, Калин Каменов.

Следва от стр.1
По отношение на обществе-

ното здраве, проектът разглеж-
да тази област от две гледни 
точки: 1. Като цяло, всички дей-
ности водят до предотвратява-
не или подобряване на болес-
тта, и до укрепване на здравето; 
2. По-специално, проучването 
и планът с мерките ще бъдат 
съобщени и популяризирани 
сред болничните звена, каби-
нетите за семейна медицина 
и професионалното здравео-
пазване, като с тези участници 
ще се сключат споразумения за 
препоръчване или предписва-
не на физически дейности като 
лечебни и превантивни мерки 
срещу заболяванията.

Проектът предлага нови 
подходи чрез конкретни дейст-
вия, които да предоставят на 

румънско-българските общ-
ности съоръжения за практи-
куване на физически упраж-

нения, за да се предотвратят 
болестите и да се поддържа 
оптимално здравословно със-
тояние през целия живот. 

Също така, третият парт-
ньор по проекта, а именно Ру-
мънската Федерация по ойна, 
с цел да популяризират ру-
мънския традиционен спорт 
„ойна“, организираха демон-
стративен мач. Предстои изгот-
вяне на окончателния вариант 
на плана с мерките за борба с 
физическото бездействие, как-
то и провеждане на дейности 
по запознаване на граждани 
на община Шабла със спорта 
„ойна“ на територията на об-
щината.

Изгрев

На 26 октомври, жителите 
на село Горичане празнуват. Те 
отбелязват празника на селото 
и на храма, носещ името „Св.
влкмчк. Димитър“.

В църквата, отец Павел Мак-
симов отслужи празнична ли-
тургия и водосвет за здраве.

 На миряните бе раздаден 
осветен празничен оброк. 

По-късно, празникът про-
дължи пред кметството. 

Според народните вярва-
ния, Димитровден e  първият 
ден на зимата, но времето беше 
слънчево и благосклонно за 
провеждането на традицион-

ния за селото събор. 
Този двоен празник е добър 

повод, жители и напуснали се-
лото земляци да се срещнат и 
спомнят отминалите години в 
родното място.

Кметският наместник в Го-
ричане, Евгения Димитрова 
откри тържеството с кратка 
реч. В нея, тя припомни кой е 
свети Димитър, честити праз-
ника на всички именици, както 
и на строителите  и строител-
ните работници, за които Ди-
митровден е професионален 
празник. Димитрова благодари 
на ръководството на Общината за всички хубави неща, които 

са направени за селото  и за 
местното читалище през го-
дината. Кметският наместник 
връчи символични подаръци 
на именниците.

Гости на празника бяха  кме-
тът на община Шабла, Мариян 
Жечев и председателят на Об-
щинския съвет, д-р Йорданка 
Стоева.

Освен че поздрави всички в 
селото с празника им, кметът 
на Общината, Мариян Жечев 
съобщи една добра добра но-
вина за жителите на Горичане, 

а именно, че предстои да бъде 
ремонтирана главната улица в 
селото и  пътя Шабла – Горича-
не – Пролез. 

Жечев благодари на само-
дейците от група „Кардарина“ с 
ръководител Нивелина Василе-
ва за стремглавото им издигане 
като фолклорна група и за успе-
хите им на фестивали.

Поздрав за присъстващите 
бяха изпълненията на местната 
фолклорна група. 

По традиция всички се хва-
наха на голямо кръшно хоро.

Изгрев

Певческа група „Здравец” 
и танцов клуб „Дилбера” от 
Ваклино огряха Празника на 
еленския бут в Елена.  Две-
те групи събраха овациите на 
публиката на сцената в центъра 
на планинското градче навръх 
пладне. 

След това двата ваклински 
отбора се впуснаха в издирване 
на еленския бут в приключен-
ската игра. Стартираха 29 отбо-
ра от цялата страна. 

Отборът на танцьорките 

„Ваклинските повлекани” успя 
в определеното време да наме-
ри всички осем отбелязани на 
картата локации и се справи 
успешно със задачите. Сред 
много силната конкуренция от 
местни и столични отбори се 
класира в Топ 10 с 67 точки от 
максималните 80. Единствено 
ваклинските отбори преодоля-
ваха препятствията от баири, 
дувари, храсталаци и човешки 
тълпи, облечени с фолклорните 
си носии, с което предизвиква-

ха овации от публиката. 
Отборът на певиците „Въл-

кът и четирите козлета” завоюва 
16-то място и финишира окичен 
с клонки и листа, защото превзе 
най-трудната точка -  „Калето”. 
Важното е, че фустите и прес-
тилките все пак оцеляха, та дори 
козешките шапки с рогца, които 
състезателките трябваше да на-
хлупват в жегата, защото бяха 
част от стайлинга на отбора.

Останалата част от групата 
преследваше еленския бут по 
сергиите, където след половин 
час чакане се сдобиваше с меч-
таното парче специалитет. 

За купона вечерта няма 
нужда да се пише. На другия 
ден ваклинската група посети 
старопрестолнината Плиска и 
„Побитите камъни”.

Галина Петкова, 
читалищен секретар

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ШАБЛА И ХЪРШОВА – 
ЗАЕДНО ЗА СПОРТА И ПРОТИВ ЗАБОЛЯВАНИЯТА, 
ПРИЧИНЕНИ ОТ ФИЗИЧЕСКО БЕЗДЕЙСТВИЕ

НА ДИМИТРОВДЕН В СЕЛО ГОРИЧАНЕ

Кметът на Хършова, Виорел Юнеску, говори пред шабленските 
партньори по проекта

Отец Павел по време на службата

Кметът Жечев зарадва горичанци

ВАКЛИНКИ В АКЦИЯ ПО ИЗДИРВАНЕ НА ЕЛЕНСКИЯ БУТ


