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 „И тъй остават тия трите – вяра, надежда и любов. Но най-голяма от тях е Любовта.“
Първо послание към коринтяните, гл.13, ст.13

МИСЪЛ НА БРОЯ 146 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО 
НА АПОСТОЛА НА  
БЪЛГАРСКАТА СВОБОДА 
Ритуал по поднасяне на венци и цветя 
пред паметника на Васил Левски - 

19 февруари 2019 година  
от 10:00 часа

Каним гражданите 
да се включат 

във възпоменателния ритуал. 

С Решение на Министъра на 
околната среда и водите  Нено 
Димов от 4 февруари т.г., на об-
щина Шабла  се предоставя  за 
срок до 01.01.2036 г. безвъзмез-
дно, за управление и ползване 
минералната вода на участък 
„Шабла – област Добрич, общи-
на Шабла“ на находище № 100 ра-
йон „Североизточна България“ 
– подмезни води от Малм-ва-
ланжския водоносен хоризонт 
с темпаратура, по-висока от 20 
градуса С – област Варна, об-
ласт Добрич, област Шумен, 
съвпадащ с административна-
та граница на община Шабла. 
Решението беше взето на осно-

вание депозирано Заявление от 
кмета на община Шабла Мари-
ян Жечев в Министерството на 
околната среда и водите след 
одобрение на Общинския съвет. 
Перспективите за оползотворя-
ване на ресурсите на минерална 
вода на територията на община 
Шабла могат да бъдат обобще-
ни в следните рамки:  Лечеб-
но-профилактични, оздрави-
телни, рекреационни, спортни, 
естетически СПА – процедури 
и услуги; нови и допълнителни 
възможности за развитие на 
туристическия бизнес в гра-
да и общината; геотермално 
отопление и кондициониране 

на общински/обществени оз-
дравителни, рекреационни и 
други центрове и заведения. 
Управлението на минаралната 
вода ще обезпечи по-добро ус-
вояване на природния ресурс и 
ще осигури допълнителен при-
ход в общинския бюджет. Дър-
жавата и община Шабла ще за-
губят природния ресурс, който 
изтича в Черно море в случай, 
че община Шабла не се ангажи-
ра с управлението на минерал-
ната вода. Наложително е да се 
разшири кръга и активността 
на заинтересованите ползвате-
ли, за пълноценно усвояване 
на минералната вода, при съо-

бразяване на наличния дебит и 
състав на водата. Стимулиране-
то на инвестиционния интерес 
към находището на минерална 
вода ще даде път за осъщест-
вяване на нови инвестиционни 
намерения, което от своя страна 
ще повлияе положително върху 
развитието на община Шабла. 
Управлението на минералната 
вода от община Шабла ще оси-
гури нови работни места, ще 
има нови възможности за про-
фесионална и творческа реали-
зация на кадри от стопанска, 
инженерно-техническа и меди-
цинска квалификации.

Изгрев

ОБЩИНА ШАБЛА ЩЕ УПРАВЛЯВА И ПОЛЗВА БЕЗВЪЗМЕЗДНО
УЧАСТЪК ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА

В неделя, 10 февруари, ко-
гато честваме паметтта на св.
Харалампий - покровител на 
пчеларите, църквата в Шабла 
отбелязва своя храмов праз-
ник.

Отец Павел Максимов от-
служи празнична света литур-
гия, заедно с йеромонах Ники-
фор (той служи в Девня, но е 
втори свещеник в храм „Св.вмч 
Харалампий“- Шабла). В служ-
бата участваха свещеници от 

Варненска епархия и отец Па-
вел Гърбов от Карнобат.

За съжаление, Варненския и 
Великопреславски митрополит 
Йоан, не успя да присъства на 
литургията. След празничната 

служба, провела се с участието 
на шабленския църковен хор, 
с ръководител Нели Ганчева, 
бе извършен празничен водос-
вет и осветен меда на местните 
пчелари.

На всички бе даден празни-

чен оброк. 
Протойерей Павел Мак-

симов се обърна към всички 
присъстващи с топли думи и 
ги поздрави с празника. Той 
съобщи, че местният храм е 

единствен, който празнува на 
този ден от всички храмове във 
Варненска епархия.

Сред присъстващите в хра-
ма бяха Даниела Димитрова 
- депутат от ГЕРБ; кметът на 

община Шабла, Мариян Жечев; 
председателят на Общинския 
съвет, д-р Йорданка Стоева, 
миряни и пчелари от Община-
та.

На всички направи впечат-

ление малкият Александър от 
Варна, подстриган за иподякон 
(помощник на свещениците в 
службата), който взе участие в 
празничната света литургия.

Йорданка Радушева

10 ФЕВРУАРИ – ПРАЗНИК ЗА МИРЯНИ И ПЧЕЛАРИ

Миряните на празника

Александър – най-младият участник в празничната служба

Освещаването на меда

ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА ЛОЗАРЯ – ТРИФОН ЗАРЕЗАН
ОБЩИНА ШАБЛА И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА 1894“ – ГР. ШАБЛА

организират  
КОНКУРС 

за най-добро домашно вино от 
реколта 2018 година,

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ: 
1. В конкурса могат да участват производители на БЕЛИ, ЧЕРВЕНИ и 
РОЗЕ
ВИНА от реколта 2018 година.
2. До участие се допускат проби от вино -  добруджански местни сор-
тове. 
3. Производителите представят само СОБСТВЕНИ ВИНА, като задължи-
телно 
писмено посочват сорта или сортовете, от които е произведено вино-
то. 
4. В конкурса НЕ СЕ ДОПУСКА да участват вина, ИЗКУСТВЕНО АРОМА-
ТИЗИРАНИ (ПЕЛИНИ). 
5. Пробите от вината, предоставени в бутилки, не по-малки от 1/2 ли-
тър ( всеки вид вино в 1/2 литрова бутилка) трябва да бъдат бистри. 
6. Конкурсът е анонимен.
7. Най-добрите вина ще се определят от професионално жури.
6. На първенците ще бъдат връчени атрактивни награди в двете кате-
гории.
7. Всички участници ще получат грамоти.
Мострите за конкурса ще се приемат от 04 февруари до 17 часа на 12 
февруари в читалище „Зора“ – Шабла.
Едновременно с конкурса за вино ще се проведе и конкурс за ДОМАШ-
НО МЕЗЕ, който ще се проведе в три категории: месни, млечни и без-
месни.
Желаещите да участват в него могат да се запишат при секретаря на 
читалище „Зора“ и да носят конкурсните експонати в деня на конкурса.
ПРОГРАМА
09:30 часа – Начало на ритуала по зарязване на лозята с учас-
тие на ФГ „Добруджанка“ – гр. Шабла;
10:00 часа – Начало на празничната програма (пред админи-
стративната сграда на общината) при лошо време – във фоайе-
то на НЧ „Зора“ – гр. Шабла;
10:30 часа – Награждаване на победителите в конкурсите за 
вино и домашни мезета. Коронясване на Царя на виното – Ша-
бла 2018 г.

За справки: тел. 05743/40 28 
или при секретаря на читалище „Зора 1894“ – Шабла.

Организаторите на събитието си запазват правото на промени, 
за които своевременно ще ви информират.
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КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

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

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ  
в общините Шабла, Каварна,  

Балчик и Г.Тошево. 
Teл:0579 7 70 11, 0885 838 354

ПРОДАВАМ
Ябълки и боб

Тел. за контакт: 0894/72-56-84

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
АКАЦИЯ – 90 лв. трупчета, 95 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

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
ВСИЧКИ ВИДОВЕ 
ЗАСТРАХОВКИ

на най-добри цени
Шабла, ул.“Кубрат“ №1

Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

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 ЧИЗЕЛ, ДИСКОВА 
БРАНА И КУЛТИВАТОР  
В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ

Цена по договаряне.
Телефон за контакт: 0889/95-00-08

ЗП МИЛЕН РАЙЧЕВ
НАЕМА И КУПУВА

земеделска земя в района
на най-добра цена.

Телефон за контакти: 0895 60 75 50

НАЕМАМ ЗЕМЯ
В землището на община Шабла,  

срещу добра рента.
Тел. за контакт - 0888/85-29-54

ПРОДАВАМ
ХОЛОВА ГАРНИТУРА  

В ИДЕАЛНО СЪСТОЯНИЕ.
Тел. за контакт – 0877/77-35-96

О Б Я В А
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ДОБРИЧ,
Обявяват за всички български граждани, отговарящи на 

изискванията на чл. 59 от ЗОВС на РБ, желаещи да получат 
военна подготовка,  в организираните от Министерството на 
отбраната курсове, че времето, мястото и продължителнос-

тта на курсовете през 2019 г. са, както следва:
НАЧАЛНА ПОДГОТОВКА

№ Структура провеждаща курса Начало на курса Край на курса
1. Единен център за начална подготовка 

(ЕЦНП) - гр. Плевен
11.03.2019 г. 05.04.2019 г.
30.09.2019 г. 26.10.2019 г.

2. НВУ „Васил Левски“, факултет „Об-
щовойскови“ - Велико Търново

13.05.2019 г. 07.06.2019 г.
24.06.2019 г. 19.07.2019 г.

3. НВУ „Васил Левски“, факултет „Арти-
лерия, ПВО и КИС“ - Шумен

26.08.2019 г. 20.09.2019 г.

4. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“-гр. Варна 15.07.2019 г. 09.082019 г.

СПЕЦИАЛНА ПОДГОТОВКА

№ Структура провеждаща курса Начало на 
курса

Край на курса

1. НВУ „Васил Левски“, факултет „Об-
щовойскови“ - Велико Търново

08.04.2019 г. 19.04.2019 г.

2. НВУ „Васил Левски“, факултет „Ар-
тилерия, ПВО и КИС“ - Шумен

03.06.2019 г. 14.06.2019 г.

09.09.2019 г. 20.09.2019 г.

3. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“-гр. Варна 12.08.2019 г. 30.08.2019 г.

Желаещите да участват в курса български граждани без военна подго-
товка, следва своевременно да подадат заявление във военно окръжие 
– Добрич.
Повече информация   за условията и реда за кандидатстване, може да 
получите от офиса за водене на военен отчет към общината или на теле-
фон: 0888 321 253, както от сайтовете на: 
 Централно военно окръжие : www.comd.bg  и Министерство на отбра-
ната : www.mod.bg

Образци от формулярите и подробностите за кандидатстване са 
изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет.4, 

тел. 058/664 764, където се подават необходимите документи.

ПРОДАВАМ
ДВА ДЕКАРА ПРАЗНО МЯСТО,  

В ЛОЗОВИЯ МАСИВ НА ШАБЛА.  
(пътя за с. Горичане)

Тел. за връзка:0897/66-42-96

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

На 6 февруари 2019 г. се навършиха 
7 години от смъртта на

СТЕФАН  НИКОЛОВ  
ОВЧАРОВ

починал на 87 години

Вечно жив си остана човекът,
който честно се трудил и скромно 

живял, тихо минал по своята пътека
и в сърцето на всеки обич посял.

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 15 февруари  2019 година 

се навършва 
2 години  от смъртта на  

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕРДЖИКОВ 
починал на 83 години 

Ще минат дни, месеци, години,
но ние никога няма да те забравим!

Обичаме те!
Почивай в мир!

От семейството

СДРУЖЕНИЕ „ОБЕДИНЕНИ ЗА ШАБЛА”
ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Обединени за Шабла”, 
на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо отчетно събра-

ние на сдружението, на 26.03.2019 година от 18.00 часа в клуба 
на СОСЗР Шабла, ул.”Равно поле” №37 при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на членове на Сдружение 

„Обединени за Шабла“.
2. Отчет за дейността на Сдружение „Обединени за Шабла” 

за 2018 година.
3. Отчет за изпълнение на бюджета за 2018 година.
4. Отчет на Контролния съвет.
5. Приемане на бюджета за 2019 година.
6. Приемане на годишна програма на сдружението за 2019 

година.
7. Вземане на решение за участие в програми и проекти на 

ЕС и общината.
8. Избор на УС, КС и председатели на УС и КС.
9. Други.

При липса на кворум в съответствие с чл.37 от ЗЮЛНЦ, 
събранието ще се проведе един час по-късно на същото място 
и при същия дневен ред.

Сенка Стоянова
Председател на УС 

на Сдружение „Обединени за Шабла”

ПОКАНА
Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва, 

кани своите членове  и симпатизанти на годишно  
отчетно-изборно събрание на 28.02 2019 год., при следния 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчетен доклад за 2018 год.
2. Отчет на Контролната комисия.
3. Финансов отчет.
4. Приемане на годишен план за 2019 год.
5. Приемане и освобождаване на членове.
6. Други.

Общото събрание ще се проведе в клуба на организацията  
от 15:00 ч.

Общинско ръководство на СОСЗР Шабла

Дирекция “Бюро по труда”- 
Каварна провежда процедури 
за кандидатстване на  работо-
датели за преференции по про-
грами и насърчителни мерки 
за заетост и обучение на безра-
ботни лица

Дирекция “Бюро по труда”- 
Каварна уведомява работода-
телите от общините Каварна и 
Шабла, че разполага с финан-
сови средства за сключване на 
договори за ползване на про-
грами и насърчителни мерки за 
заетост и обучение по Закона за 
насърчаване на заетостта (ЗНЗ) 
през февруари 2019 г., както 
следва:

Мерки за насърчаване на ра-
ботодателите, които разкриват 
работни места и наемат:

безработни младежи до 29 
г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) 
- свободни средства – 3 279 лв.;

безработни над 55-годишна 
възраст (чл.55а от ЗНЗ) - сво-
бодни средства - 3 824  лв.;

безработни лица с непре-
къснато поддържана регис-
трация не по-малко от 6 ме-
сеца или безработни лица до 
24-годишна възраст, или без-

работни над 50 години, или 
безработни лица с основно и 
по-ниско образование (чл. 51, 
ал. 1 от ЗНЗ) - свободни сред-
ства – 2 727. лв.;

безработни лица с трай-
ни увреждания (чл.51, ал.2 от 
ЗНЗ)- свободни средства - 3 351  
лв.;

Програма за обучение и за-
етост на продължително без-
работни лица – субсидира се 
наемането на продължително 
безработни лица от:

държавни и общински ле-
чебни заведения, общински 
училища, общински детски 
градини, както и предприятия с 
държавно участие и общински 
предприятия (Компонент 2) - 
свободни средства - 5 262 лв.;

По горепосочените мерки, 
работодателите могат да по-
дават заявки за свободните 
работни места, в периода от 
07.02.2019 г. до 15.02.2019 г., 
включително.

Допълнителна и конкретна 
информация може да се полу-
чи в: Дирекция “Бюро по тру-
да” - Каварна , както и на тел. 
0570/8-20-47

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ

Поредната успешна годи-
на отчитат от Териториалната 
дирекция на НАП Варна, офис 
Добрич. Местният данъчен 
офис се нарежда на пето място 
в системата на НАП по съби-
раемост на приходи през 2018 
г. – 96,7% при средна събира-
емост за страната от 97,5%, 
информира   директорът му   
Димитър Димитров. Общата 
сума на събраните от данъци и 
осигурителни вноски приходи 
за миналата година възлиза на 
189 млн. 646 хил. 940 лева. Те 
са с 12 млн. и 700 хил.лв. по-
вече от 2017 г., което е ръст от 
7,2%. Приходите от ДДС са 9 
млн.лева. 17,8% е увеличение-
то от постъпления от корпо-
ративен данък. Приходите от 
осигурителни вноски – соци-
ални и здравни са достигнали 
116 млн.лева, а увеличението 
спрямо предходната година е с 
10 млн. и 700 лих.лева.

Текущата събираемост на 
вноските в офиса на НАП в 
Добрич е 96,7%. През минала-

та година са проведени над 750 
срещи с длъжници,   издадени 
са 90 разрешения за неотлож-
ни плащания. Организирани са 
103 търгове на длъжници, като 
събраната сума от продажба на 
имущество е 439 хил.лева, отче-
тоха още добричките данъчни.

По време на лятната кампа-
ния по морето са извършени 
общо 5 хил.614 проверки на 
търговски обекти, разположе-
ни върху цялата териториал-
на  дирекция.  За 40 обекта е ус-
тановено неиздаване на касови 
бележки, а в 6 обекта е липсвал 
касов апарат и те са запечатани 
за срок от 1 месец. В 125 обекта 
е регистрирана разлика в касо-
вата наличност и отчетеното 
от касовите апарати, за което 
са съставени административ-
ни актове. За летния период са 
извършени и 9 607 проверки на 
транспортни средства, зареж-
дащи търговските обекти по 
морето, отчетоха още от офиса 
на НАП в Добрич.

НСИ 

ОФИСЪТ НА НАП В ДОБРИЧ 
Е ПЕТИ В СТРАНАТА 
ПО СЪБИРАЕМОСТ НА 
ПРИХОДИ ПРЕЗ 2018 Г.
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ПРАЗНИК НА ВИНОТО И ЛЮБОВТА 
В РЕСТОРАНТ „ДИВАТА ПАТИЦА“ 

СЕЛО ЕЗЕРЕЦ

Заповядайте на 14.02.2019 година от 18.30 часа,  
може и на обяд от 12.00 часа.

За вашето настроение ще се погрижи DJ VALDES, гр.Варна.
Предлагаме Ви по два варианта на обедно и вечерно меню.

Всяка събота вечер и на предстоящите празници.
Който желае може да си внесе домашен алкохол.

Телефон за резервации: 0896 788 537

ПОЕТИЧЕН КЪТ

***Някога, някога
толкова някога
колкото девет лета
на някаква уличка
с няколко думички
спря ме веднъж любовта.

Беше наистина 
толкова истинска
колкото може да е
слънцето весело,
старата есен,
старото тъжно небе.

Весели есенни кестени блеснали
ръсеха светли следи.
Златни, квадратни, невероятни -
изгряваха вредом звезди.
Странно тържествена, жертвена, женствена
беше земята под нас.
Бяхме ний истински, искрени, искащи,
мислещи само на глас.

Може би времето,
може би временно,
може би от възрастта -
няма ни улички,
няма ни думички,
няма я в нас любовта.

Може би някъде, някога, в някого
пак ще се влюбим, нали?
Нещо ще искаме, нещо ще чакаме,
нещо пак ще боли.

Колко естествено, просто наследствено
дойде при нас трезвостта.
Весели есенни кестени, де сте вий,
де е сега любовта?

Някога, някога,
толкова някога
колкото девет лета
на някаква уличка
с няколко думички
спря ме веднъж любовта...

 Недялко Йорданов, 1969 г.

РУСЛАН МЪЙНОВ  
и „Любими руски песни“

Снимка № 13–Мартенски благотворителен базар на Центъра 
за обществена подкрепа. Всеки желаещ може да подкрепи ка-
узата, като си закупи мартеница до петък, 15 февруари, от 
10.00 до 12.00 часа, във фоайето на общинска администрация 
Шабла.

С концерта си под съпровода на Симфоничния оркестър  
от гр. Шумен - диригент Левон Манукян, популярният изпъл-

нител ще гостува в Шабла. 
Поводът е Осми март – международният ден на жената, и ста-

налата вече традиция кметът на община Шабла да поздрави 
нежната половина по случай празника.

Г-н Мариян Жечев, кмет на община Шабла, 
КАНИ ВСИЧКИ ЖЕНИ НА 6 МАРТ (СРЯДА)  

ОТ 18,00 ЧАСА 
в зала на читалище „Зора 1894“ гр. Шабла.

Заповядайте, за да се насладите на неостаряващите хитове от 
руски филми, цигански романси и любими 

песни от няколко поколения.
Очакваме Ви!

Няма по-известна и съще-
временно по - непозната лич-
ност в нашата история от Васил 
Левски. Всеки българин го носи 
в себе си. А кой е всъщност 
той? Що за човек е този, който 
„селяните прости светец го зо-
вяха“? Никой не знае…

Нашите възрожденци – Ра-
ковски, Каравелов, Левски, 
Ботев, Бенковски и др. са кано-
низирани в история ни. Вярно 
е, че за великите хора се пише 
скучно, защото не смеем да ка-
жем истината, човешката исти-
на.

Големият въпрос, който си 
задава всеки от нас е, защо този 
човек, считан от всички за ве-
лик, за светец, пред чийто лик 
днес се кълнем, приживе е из-
оставен и предаден от съратни-
ците си?

Каква мъка и какво разоча-
рование има в последните му 
думи, преди да тръгне за бесил-
ката!?

По този последен път от жи-
вота си той е мислил, че негови-
те братя - българи, решителни 
юнаци, ще го отърват от 20-те 
заптиета, влачили го във вие-
лицата полумъртъв по пустите 
пътища от Търново до София в 
продължение на седмица.

Да основеш стотици тайни 
революционни Комитети, да 
закълнеш хиляди съзаклятни-
ци и да не се намерят смелчаци 
да те освободят!? Пътят до бе-
силото е безлюден. С една оста-
нала надежда за спасение!

И в съда е със същата надеж-
да! А там неговите най-верни 
хора го сочат с пръст и дружно 
викат:

„Той е! Познаваме го! Дякон 
Левски е!“

И днес нашият народ  има 
нужда от своя апостол на Сво-
бодата, от своя дякон Левски. 
Да броди от град на град, от 
село на село. Да чука от врата 
на врата, за да събуди Духа на 
българина.

След обесването на Васил 

Левски на мястото на бесилото 
съратниците му правят камен-
на пирамида. По тяхно насто-
яване след Освобождението 
през 1878 година генерал Гурко, 
освободителят на София, на-
режда на големците на града, да 
издигнат паметник на най-го-
лемия герой на България - Ва-
сил Левски.

Първият кмет на София, 
Димитър Хаджикоцев, изпра-
ща писма до всички общини в 
България да направят дарения 
за това „велико дело“. Събрани 
са едва 1000 лв. През май 1878 
година, е назначен първият ар-
хитект на София - Антон Ко-
лар, който  се заема с проекта 
на паметника.

Следващият кмет, Тодораки 
Пашов, на 11 февруари 1879 
година, изпраща писмо до 44 
общини с думите: „Левски успя 

да съгради паметник в нашите 
души, но за потомството па-
метник трябва да се построи“.

Парите пак свършват, стро-
ителството спира. Минават го-
дини, основите се рушат. Това 
предизвиква гнева на съратни-
ците му, на чуждите диплома-
ти, на гражданите.

През 1881 година Констан-
тин Величков написва стихо-
творението: „Паметникът на 
Васил Левски“. Ето част от него:

„Коя ръка е там хвърлила тез 
камъни?

Кой тъй без жал с таз памет 
светла, мила,

безсрамно се е подиграл?“
Захари Стоянов в предго-

вора на книгата „Васил Левски 
Дяконът“ пише:

„Тук, под тези камъни  почи-
ва скромно

Славата на България“.

През февруари 1884 година е 
съставена комисия от 7 члена с 
председател Иван Грозев.

През март арх. Антон Ко-
лар представя новия проект на 
паметника, чиято реализация  
струва 60 000 лв. До тогава об-
щина София дава 9  137 лв. За 
предприемач на паметника е 
избран чехът Йозеф Кпенка, а 
за ръководител на строежа - Ж.
Чирич.

Комисията иска пари за 
строежа от Народното събра-
ние. Те са гласувани в началото 
на 1885 година и през април 
започва строителството на па-
метника на Васил Левски.

За каменоделец е определен 
италианецът Абрамо Перикели. 
Парите пак свършват, строи-
телството е спряно.

През 1888 година Столична 
Община, чийто кмет е опълче-
нецът Димитър Петков, загу-
бил едната си ръка  на Шипка, 
отпуска 5  000 лв. По негово 
предложение Народното съ-
брание и Правителството с 
министър-председател  Стефан 
Стамболов отпускат 20  000 лв. 
Втори път Столична Община 
отпуска  9  600 лв. и строител-
ството е довършено.

Паметникът е висок 13 ме-
тра. Строителство му възлиза 
на 75  000 лв, Народното съ-
брание дава 40 000 лв, Столич-
на Община и Правителството 
- 35 000 лв. и едва 3 000 лв. от 
другите общини.

Паметникът на Васил Лев-
ски е открит на 22 октомври 
1895 година в присъствието на 
роднини и съратници на Васил 
Левски, граждани, официални 
лица. 

Стоян Заимов произнася 
реч, в която акцентира на за-
слугите на Апостола.  

Поднасят се венци и цветя.
И тогава, и сега Паметникът 

е символ на народната призна-
телност.

20 януари 2019 година
Живко Славов

Идеята за издигане на па-
метник, посветен на събитията 
през юни 1900-та 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.

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

Докосване до природата в 
село Тюленово организира на 
2-ри февруари, писателят Ма-
риян Желев. Разходката беше 
по брега   – от Скалния мана-
стир   през селището, покрай 
Тюленовата пещера и на фина-
ла – паметникът на летците или 
Малкото море, популярно сред 
местните жители още, като„С-
ватята“.

“Светът у нас е прикован 
в грипната ваканция, ние – в 
природата на Тюленово! Дви-
жението е здраве, въздухът 
– свобода, а Тюленово вина-
ги ободрява (особено онези, 
които имат възможност да се 
ваксинират периодично с оча-
рованието на скалите), споделя 
инициаторът на близкия кон-
такт с природата.

Пред читалището в село Тю-
леново в 10,00 часа  се срещнаха 
групите от Варна и Добрич.

  Отначало, групата влезе  в 
Скалния манастир, а след това, 
по екопътеката посока север   
хората минаха и покрай Тюле-
новата пещера. Тя не беше раз-
гледана отвътре, защото това е 
възможно единствено с лодка 
откъм морето.

Обща продължителност 
на прехода беше около 4 часа. 
Времето беше доста добро за 
сезона, Вятърът беше поносим 
– юг, югозапад, температурата, 
около 10 градуса.

В социалните мрежи Ма-
риян Желев пише : “Това ни е 
първото приключение за го-
дината. Очакват ни, живот и 
здраве, много други… Благо-
даря на всички, които досега 
се включиха в тези другарски 
походи сред природата и на-
правиха времето   приятно за 
“облицоване” с добри мисли! 
Благодарен съм, от свое име и 

с позволение и на останалите 
участници в приключенията 
– за новите запознанства и на 
затвърдените стари. Не лиша-
вайте и децата си от възмож-
ността да са сред тези красиви 
български кътчета! Дори и да 
не се присъедините към наша-
та челна група, споделяйте же-
ланието си и мерака, да бъдете 
на чисто сред природата.”

Разходката сред тюленов-
ските красоти, бе първото от 
предвидените преди „Тюленово 
Арт-фест 2019“, мероприятия. 

Сред участниците имаше и че-
тири деца на възраст от 10 до 15 
години. 

Разходката завърши с по-
черпка с любимата на всички 
рибена чорба в дома на кмет-
ския наместник в Тюленово, 
Невена Георгиева.

Младият български писа-
тел, Мариян Желев е главният 
инициатор за създаването и 
провеждането през август, на 
„Тюленово Арт-фест“ в село-
то.

Изгрев

ТЮЛЕНОВО АРТ-ФЕСТ В АВАНС…

124 години от построяването на паметника на Васил Левски

ПАМЕТНИК - 
СВЕТИНЯ
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„Изгрев“ – Как се чувстваш 
на 90?

Иван Асенов -  Чувствам се 
добре! Чакам да се постопли 
времето и да си оправя лозето, 
овошките...Правя го с желание! 
Сложил съм си граница – до 105 
години! Имам самочувствието 
и желанието, мисля и силите!

„Изгрев“ – Ще припом-
ниш ли на по-младите ни съ-
граждани житейския си и тру-
дов път?

Иван Асенов - Роден съм в 
Крапец (тогава Карапча), през 
1928-ма година. До 7-мо отде-
ление съм учил в румънското 
училище в родното си село, 
след това в Шабла, а гимназия 
завърших в Каварна. Висшето 
си образование, завърших през 
1957-ма, в Селскостопанска 
Академия в София. Предлагаха 
ми да остана в Столицата, за да 
се занимавам с научна и изсле-
дователска дейност. Но тогава 
имаше всенароден призив към 
агрономи и други селскосто-
пански специалисти, да се раз-
работи Добруджа, която тогава 
беше най-изостаналата част на 
страната. Завърнах се в Шабла 
като агроном в МТС (бел. ред. 
- машинно-тракторна станция) 
После оттук ме разпределяха 
из цяла Добруджа – Житница, 
Орляк, Белгун. Изграждахме 
ТКЗС-тата. През този  пери-
од се запознах със съпругата 

си Веска (дошла в Добруджа, 
също откликвайки на призи-
ва за разработка на пустееща-
та тогава земя), с която вече 
над 60 години сме неразделни! 
През 1962 година се установих 
в Шабла като агроном в ТКЗС. 
След създаването на АПК (Аг-
рарно-промишлен комплекс) 
„Дружба“ в Шабла през 1973-та 
година, бях главен агроном до 
1975-та, когато ме назначиха за 
председател на АПК. Такъв бях 

до 1983-та, когато бях избран за 
председател на БПС (Български 
професионални съюзи) Шабла. 
В БПС бях, до пенсионирането 
си, през 1988-ма година.

“Изгрев“ – С какво ще за-
помниш 27-ми август 1969 го-
дина?

Иван Асенов - Беше праз-
ник, хората се радваха, че ста-
нахме град! Но, по това време 
на годината, знаеш, че „Ден 
година храни“ – имахме работа 
на полето и не мога да ти кажа 
подробности за Деня...

„Изгрев“ – Ти с какво ми-
слиш, че си допринесъл Ша-
бла да стане по-добро място за 
живеене?

Иван Асенов - Въпреки въз-
можностите за кариерно раз-
витие, които съм имал, както 
в работата, така и по партий-
на линия (бел ред. – БКП), аз 
винаги съм преследвал и осъ-
ществих мечтата си – да жи-

вея и работя в Шабла. Дал съм 
цялото си сърце и способности 
за развитието на земеделието 
и животновъдството в Шабла. 
По мое време Шабла беше из-
вестна с овощните си градини 
и най-вече, със зеленчукопро-
изводството си. През 1976-та 
година АПК „Дружба“ Шабла 
стана национален първенец с 
рекорден добив на пшеница от 
декар. Най-голямата ми гор-
дост е, че дадохме възможност 
на много стипендианти да учат 
и впоследствие да се разви-
ват професионално в Шабла. 
Радвам се, че с хората, с които 
съм работил, ме свързва при-
ятелство, основано на общата 

ни любов към земята и нашия 
труд!

„Изгрев“ – Какво ще поже-
лаеш на Шабла и шабленци?

Иван Асенов - На всички 
шабленци, пожелавам най-вече 
здраве! Нека да надминат моята 
възраст в благоденствие! В на-
вечерието на хубавия българ-
ски празник Трифон Зарезан, 
аз, като професионален лозар 
и ценител на хубавото вино и 
любовта, пожелавам „Наздра-
ве“ на всички в Шабла!

„Изгрев“ – Бай Иване, бла-
годаря ти за отделеното време.

Иван Асенов – И аз ти бла-
годаря за вниманието.

Разговаря Йордан Енев
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НЕЩО НОВО!
За по-тържествено откриване и провеждане на Ва-
шето мероприятие (събрание, родова и земляческа 
срещи, бележита за вас дата или тържество), смесен 
хор “Патриот“ при Съюза на офицерите и сержанти-
те от запаса и резерва (СОСЗР)  и от името на чи-
талище „Зора 1894“ Шабла, ви предлага за начало на 
тържеството ви, изпълнение на патриотични и ста-
ри градски песни, за повдигане духа и настроението 
на присъстващите.
Драги съграждани, от община Шабла, 
поканете ни, ние ще се отзовем!
Превозът е осигурен от общинска администрация - 
Шабла.

За контакти:
0888 630 045 – д-р Йорданка Стоева,  
заместник-председател на СОСЗР;

0898 711 450 – Стойчо Захов,  
ръководител на групата.

ЗЛАТАРСКО АТЕЛИЕ „ЮВЕЛИР” ГР. ШАБЛА
(срещу банка ДСК)

Предлага изработена на място златна и сребърна 
бижутерия - богат асортимент пръстени, гривни, 

колиета, обеци, медальони и други.

Цени на новоизработени бижута:
- Злато 14 карата - от  58 до 60 лв. за грам
- Сребро проба 925- от 2.50 до 3.50 лв. за грам 

Клиентът получава  от 10 до 15 %  отстъпка, която не е 
включена предварително в цената и е  в зависимост от 
стойността на покупката. 
Камъните по бижутата са подарък за клиента. 
Не се заплащат фири и изработки.
В ателието се извършва и обмяна, или изработка на 
бижута по идея на клиента, надписване и гравиране 
върху злато, сребро, всякакви други метали, и стъкло.

Телефони за контакти: 
0887 864 871, 0879 325 572  

Държавен фонд „Земеде-
лие“ изплати държавна  по-
мощ de minimis  в размер на 
3 328 224 лв. в   подкрепа на  4 
088 пчелари,  съобщават от 
Министерството на земедели-
ето. Схемата беше утвърдена 
в началото на декември  и бю-
джетът по нея е 3 500 000 лева. 
Подпомагат се пчелари, които 
притежават минимум 20 пчел-
ни семейства и през 2018 г. са 
реализирали качествен пчелен 
мед. Помощта се предоставя 
на земеделски стопани, зани-
маващи се с първично произ-
водство на селскостопанска 
продукция – физически лица, 
еднолични търговци, юри-
дически лица и кооперации, 
отглеждащи пчелни семей-
ства, които са регистрирани 

като земеделски стопани по 
реда на Наредба №3 от 1999 г. 
Помощта е част от годишния 
разход за подхранване на пчел-
но семейство и се предоставя с 
цел компенсиране разходите за 
извършеното зазимяване, как-
то и за справяне с последстви-
ята от неблагоприятните кли-
матични условия, довели до 
ниски добиви на пчелен мед. 
Останалите 218 пчелари, кои-
то са обект на извършване на 
административна проверка за 
допустимост, ще могат да по-
лучат средствата по държавна-
та помощ de minimis в близки-
те дни. Приемът на заявления 
беше отворен на 17 декември 
2018 г. и приключи на 15 яну-
ари 2019 г.

Дарик Добрич

За седма поредна година 
българските деца ще могат да 
изберат своите любими книги 
за изминалата година, номини-
рани в наградата “Бисерче въл-
шебно”. Отличието се връчва от 
2013 г. и е единствената българ-
ска награда за новопубликува-
ни детски издания, чието жури 
са децата.

Основна цел на инициати-
вата е да насърчи четенето и да 
повиши функционалната гра-
мотност на подрастващите. Ор-
ганизатор на “Бисерче вълшеб-
но” е фондация “Детски книги” 
с подкрепата на Министерство 
на образованието и науката.

Гласуването през сайта www.
biserche.com вече е в ход и ще 
продължи до 15 април 2019 г. В 
настоящото издание на награ-
дата могат да гласуват всички 
деца на възраст от 5 до 16 го-

дини.Те са поканени да изби-
рат измежду 110 заглавия, като 
най-голям е броят на книгите 
от български автори - 34. Но-
минациите са разпределени в 
четири възрастови категории 
за художествените произве-
дения и една категория “Не-
щотърсачи” за нехудожествени 
книги. 

По време на гласуването в 
наградата през 2018 г. се вклю-
чиха близо 10 000 участници от 
България и чужбина. Право на 
глас имат всички деца на въз-
раст от 5 до 16 години. Номи-
нациите за наградата се правят 
от издателите на база най-до-
брите им издателски проекти 
през предходната календарна 
година, които не присъстват в 
задължителната учебна про-
грама. 

Дарик Добрич

ПЧЕЛАРИ ПОЛУЧИХА 
ДЪРЖАВНАТА ПОМОЩ DE MINIMIS

„БИСЕРЧЕ ВЪЛШЕБНО“

Явор Николов спечели пър-
во място при юношите до 14 
години от Мемориал „Иван 
Манолов” в Бургас. В турнира, 
който се проведе на 2 февруа-
ри, участваха 60 състезатели от 
цялата страна. Нашият млад и 
талантлив шахматист завърши 
с 5 точки от 8 възможни и за-
служено получи купата в своята 
възраст. 

Мемориалът в памет на бур-
гаския Международен майстор 
се организира за втори път. Тур-
нирът бе спечелен от гросмай-
стор Милен Василев, който има 
шабленски корени. Любопитна 
подробност е, че той и неговият 
треньор тогава Иван Манолов 
са играли на първия турнир в 
Шабла през 1994 година. 

Явор Николов участва и на 
традиционния за началото на 
февруари Открит шампионат 
на България Мемориал „Георги 
Трингов” в Пловдив. За предста-
вянето му там ще ви разкажем в 
следващия брой. 

През март СКШ „Хармония” 
ще организира два турнира: 
Второто издание на детския 
фестивал „Морски тюленчета” 
ще се проведе на 23 март, а на 
следващия ден е поредният етап 
от регионалната любителска 
лига с участието на Шабла, Тер-
вел, Белослав, Кардам и Дуран-
кулак. Състезанията са по повод 
25-годишнината от създаването 
на шахматния клуб и ще се про-
ведат в Тюленово. 

Христо Жечев

ЯВОР НИКОЛОВ С ПОРЕДНА 
КУПА ПРИ ЮНОШИТЕ

На Трифон Зарезан 
в шабленските 

лозя, през 1974-та 
година.

50 ГОДИНИ ШАБЛА – ГРАД
На 27-ми август, тази годи-

на ще отбележим петдесетго-
дишнината от обявяването на 
Шабла за град! По този повод, 
във вестник „Изгрев“, започваме 

рубрика, в която ще разговаря-
ме с наши съграждани, допринес-
ли в миналото, за настоящето 
на град Шабла. Ще започнем с 
най-възрастния от нашите съ-

беседници. На 28-ми ноември, 
2018-та година, Иван Асенов от-
празнува 90-тия си юбилей. Бай 
Иван бе любезен да отговори на 
въпросите ни:

Иван Асенов: „РАДВАМ СЕ НА ПРИЯТЕЛСТВОТО СИ С ХОРАТА!“

Награждаването за рекордния добив от пшеница, през 1976-та 
година.

Откриване на жътвата…

Явор Николов (първият вляво), с поредната си купа.


