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„Науката е светилото на един народ, литературата е животът му!“
Иван Вазов

МИСЪЛ НА БРОЯ
Община Шабла

организира
„ПРАЗНИК НА БАСКЕТБОЛА“
По повод 60 години организиран баскет-
бол в община Шабла
Програмата предвижда:
Тържество за награждаване на участни-
ци в  отбори – окръжни и областни пър-
венци, и медалисти от държавни първен-
ства;
Атракции със състезателен характер – 
стрелба от линията на 3-те точки, стрелба от фаул-линията и др.
Баскетболни срещи: 
1. Сборни отбори от ветерани 
2. Сборни отбори от жени 
3. Сборен отбор на Шабла (мъже) – „Политехника“ (Сф), член 
на ББЛ

На 1-ви юни (събота), от 14:00 часа, в Спортна зала Ша-
бла.

Моля, заповядайте!

На 15 май, СУ „Асен Зла-
таров“ Шабла изпрати свои-
те абитуриенти. Момичетата 
и момчетата от випуск 2019 
година чуха за последен път 
училищния звънец. Възпита-
ниците на Йорданка Атанасова, 
облечени в национални ризи и 
предвождани от мажоретките 
при Общински детски ком-
плекс (ОДК) бяха посрещнати в 
двора на училището от техните 
съученици, учители, родители, 
близки и приятели.

Гости на дванадесетоклас-
ниците бяха председателят на 
Общинския съвет, д-р Йордан-
ка Стоева, кметът на община 
Шабла, Мариян Жечев, замест-
никът му, Цветелин Йорданов, 
бившият директор на учили-
щето, Йордан Михайлов, об-
щински служители.

По традиция, първи при-
ветства зрелостниците, дирек-
торът на СУ „Асен Златаров“, 
Петранка Валентинова. В сло-
вото си тя каза, че от днес за тях 
започва нов етап. Разделят се с 
родното училище, но ги чакат 
нови възможности за реализа-
ция, по пътя, наречен живот. 
Пожела им „На добър път“!

Кметът на Общината също 
поздрави 18-те абитуриенти, 

които през годините са носили 
и защитавали с гордост името 
„златаровци“, както в училище, 
така и като самодейци.

От името на родителите го-
вори, Веселина Пенчева.

„През последните 12 годи-
ни в училище научихте тол-
кова много! Не само уроците 
по история, биология и дру-
гите предмети. Учихте се и на 
приятелство, доверие, ком-
промиси, търпение. Научихте 
се да бъдете изпълнителни 

и стриктни. Запомнете тези 
уроци и ги прилагайте в жи-
вота всеки ден. Бъдете щаст-
ливи! Бъдете упорити! Всич-
ко, за което мечтаете може да 
бъде постигнато, вярвайте в 
себе си. Бъдещето ви не пред-
стои, то е сега. Дерзайте и 
помнете, че ние винаги сме до 
вас, както в първия ден така и 
всеки друг занапред.“

Своя поздрав отправиха 
мажоретките при ОДК и тре-
токласниците. Последваха 

номинации за незабравимите 
учители, извървяли пътя от 1 
до 12 клас с вече порасналите 
момичета и момчета.

Програмата завърши с из-
пълненията на детски танцов 
състав „Бърборино“, в който 
днешните абитуриенти са тан-
цували като малки.

Безброй снимки запечата-
ха това мило събитие, както за 
дванадесетокласниците, така и 
за техните родители и приятели.

Изгрев
На 2 юни, в 18:30 ч., Град-

ският парк  ще се изпълни с 
народна музика, а талантли-
вите танцьори ще представят 
и разкрият пред шабленци, 
в почти автентичен вид и 
в съвременни музикални и 
танцови интерпретации, ис-
тински бисери на българския 
фолклор. Ансамбълът се от-
личава със своя неповторим 

стил на авторство и оригинал-
ност.

Творческият облик на Фол-
клорен ансамбъл „Тракия“ 
е създаден и се развива от 
най-големите автори в областта 
на фолклора, като проф. Кирил 
Дженев, доц. Стефан Мутаф-
чиев, проф. Николай Кауфман, 
проф. Николай Стойков, К. Ко-
лев и много други.

ЗА ПРАЗНИКА НА 
ШАБЛА – ФА „ТРАКИЯ“Директорът на СУ „Асен Златаров“, Петранка Валентинова, пожелава „на добър час“ на 

абитуриентите, по традиционния начин – с лисване на менче вода.

СУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ШАБЛА ИЗПРАТИ 
СВОИТЕ АБИТУРИЕНТИ

На 1-ви юни, в ремонтираната спортна 
зала в Шабла, ще отбележим 60-години 
откакто в нашия град се играе организиран 
баскетбол. По този повод, „Изгрев“ се 
срещна с двама от хората, които свързваме 
със развитието на великата игра в нашия 
град – Трошо Тодоров (75 г.) и Дико Паунов 
(73 г.). Ето и техните думи пред нашия 
вестник:

Дико Паунов: „От 1968-ма, 13 години 
играх  баскетбол в Шабла. През повечето 
време - паралелно с футбола. Отначало 
играехме  до старото кино (бел.ред – на 
мястото зад Супермаркета на ул. „Петко 
Българанов“) През 1972-ра се преместихме 

на новооткритата тогава площадка, която се 
намираше приблизително зад настоящата 
сграда на Общинска администрация. Там 
имаше осветление, съблекалня, баня. 
Тогава минавахме през много перипетии, 
но играехме! Аз играех и футбол, веднъж 
даже ми се случи, след футболен мач, да се 
кача изпотен в камиона, покрит с брезент, 
за да пътуваме до Тервел – да играем бас-
кетболна среща...Тогава баскетболът беше 
на първо място след футбола в Шабла. 
От 1986-та до 96-та, бях председател на 
ДФС „Нефтяник“ Шабла. Задължително 
беше да развиваме 7 спорта в Общината! 
Играех баскетбол с удоволствие, защото 
обичах тази красива игра. И сега обичам 
да я гледам по телевизията. Радвам се, че 
от Общината са решили да отпразнуват 
подобаващо тази годишнина.“

Трошо Тодоров: „Поех баскетбо-
ла в Шабла през 1968-ма, като играещ 
треньор. До 1978-ма тренирах отбора. 
Аз имах школовката от баскетболната 
школа във Варна, където е тренирал  и 
най-добрият баскетболист на морската 
ни столица за всички времена – Христо 
Борисов. Тренирах шабленския мъжки 
баскетболен отбор. Участвахме в Окръжни 
първенства, като почти всяка година 
бяхме окръжни първенци. Играехме и в 
селски Спартакиади. На площадката, която 
Дико спомена, тренирахме по 3-4 пъти на 
седмица – вечер след работа...Тогава няма-
ше материално стимулиране, играехме от 

локален патриотизъм и любов към игра-
та! Климатът в отбора беше много добър, 
цареше атмосфера на взаимно уважение. 
Всички бяхме приятели, независимо от 
социалния статус на хората. Хубав е праз-
никът, както и това, че точно с него откри-
ваме Залата. За в бъдеще, трябва да се на-
мери един млад и амбициозен треньор по 
баскетбол, защо не и учител в шабленското 
училище, защото оттам тръгва всичко. 
Нека децата ни да излязат от дискотеките 
и Интернет, защото спортът е здраве и 
дълголетие! Моят девиз е: „Движение, 
движение, движение, защото движението е 
живот!““                                           Йордан Енев

ПРАЗНИКЪТ НА БАСКЕТБОЛА – ДЕН ПРЕДИ ПРАЗНИКА НА ГРАДА

Община Шабла 

обявява 
ЛИТЕРАТАТУРЕН КОНКУРС

посветен на 50-годишнината 
от обявяването  
на Шабла за град.

Конкурсът е за  учащи се и 
възрастни.

Желаещите могат да участват 
със следните литературни 
жанрове: стихотворение, 
кратък разказ, есе, очерк.

Срок за подаване на творбите: 
31 юли 2019 година: на e-mail: odk_sh_yo-

tov@abv.bg, или по пощата на адрес: 
гр.Шабла – 9680,  

ул.“Равно поле“ №35  - 
За литературния конкурс.
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ПРОДАВАМ ЧИЗЕЛ, ДИСКОВА 
БРАНА И КУЛТИВАТОР  
В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ

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

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
29-ти май  (сряда), 13:30 часа 

„ЖУРНАЛОВИ ООД“ С. КРАПЕЦ,
търси да назначи сервитьори на пълен работен ден.  

За сезонна работа, от 15 юни до15 септември.  
Платени осигуровки. Осигурени квартира и храна.

Тел. за контакт - 0885/90-60-16

Търся кухненски 
работници.
Телефон: 0899 25 20 61

СНЕК-БАР „ЛАВАЦА“
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЕРВИТЬОР/КА, ГОТВАЧ/КА.  

Може и без опит.
Тел. за връзка: 0879/698-105 – Момчил Сарандев

ПРОДАВАМ
Два декара празно място, в лозовия масив 
на Шабла (пътя за с. Горичане) и 7 декара 

дворно място в Горичане.
Тел. за връзка:0897/66-42-96

ХИДРОИЗОЛАЦИИ
И РЕМОНТ НА ПОКРИВИ С ЦИГЛИ. 

ГАЗОПЛАМЪЧНИ ПОКРИВИ.
Гаранция 15 години!

Предлагаме още: тенекеджийски и бояджийски услуги, 
подмазване, и почистване на комини.

Работим качествено и коректно!
Телефон за връзка: 0879/98-40-79

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
АКАЦИЯ –  95 лв. цепеници

ГЛЕДИЧ, ЯСЕН И МЕШЕ – 100 лв. цепеници
Осигурен транспорт в рамките на гр. Шабла

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

ИЗКУПУВАМ 
 земеделска земя в общините Шабла,  
Каварна, Балчик и Генерал Тошево. 

Консултация и подготовка на документи. 

Телeфон: 0579 7 70 11, 0885 838 354

СНЕК-БАР „ФАРЪТ“  
БОРИСОВ 71 ЕООД,

ТЪРСИ СЕРВИТЬОРИ  НА ПОСТОЯНЕН 
ТРУДОВ ДОГОВОР. 

Добро заплащане.
За справка - златарско ателие „Борисов“, 

тел.: 0888/306-941

ПРОДАВАМ 
кафе-аператив „Тарантула“ в град Шабла.

Телефон:0888 76-91-67, Иванов

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон:0878 263 071

ПРОДАВАМ дворно място – 1510 кв.м. в село 
Тюленово с ток и вода, и сграда.

Телефон: 0888 197 638

ПРОДАВАМ 
ДВЕ КОТЕТА – МЪЖКО И ЖЕНСКО, ПОРОДА 

„ШОТЛАНДСКА КЛЕПОУХА“.
Цена по споразумение.

Телефон: 0897 526 657

ТЪРСЯ 
ДА ЗАКУПЯ МОТОЦИКЛЕТ „СИМСОН“

Телефон: 0877 83 89 17

От 08.00 часа на 10.06.2019 
г. до 17.00 часа на 13.06.2019 г. 
(резервен ден – 14.06.2019 г.), 
в района на Зенитния полигон 
на ВВС - Шабла и прилежаща-
та акватория на Черно море, ще 
се проведат полети и стрелби 
с използване на артилерийско, 
ракетно, зенитно-ракетно и ави-
ационно въоръжение. 

За осигуряване на безопас-
ността по време на стрелбите са 
въведени временни забрани на 

корабоплаването и въздухопла-
ването в морското и въздушно 
пространство, заключено между 
ивицата на нос „Карталборун“ 
(Дуранкулак), нос „Калиакра“ и 
акваторията на Черно море, на 
разстояние 12 мили от брегова-
та ивица и височина до 40 000 м. 
над морската повърхност.

С цел недопускане на инци-
денти, следва всички граждани 
да ограничат пребиваването в 
района на стрелбите.

СЪОБЩЕНИЕ
Звената „Български документи за самоличност“ при СДВР 

и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не 
притежават валидни документи за самоличност, да упражнят 
правото си на глас в деня на изборите за членове на Европейския 
парламент от Република България.

Служителите ще работят и на 26 май 2019 година от 8.30 до 
19.30 часа.

В седмицата преди 26 май 2019 година, когато ще се проведат 
изборите за членове на Европейския парламент от Република 
България е създадена необходимата организация българските 
граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават 
валидни документи (лична карта или личен (зелен) паспорт) 
защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или 
с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на 
глас. Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала 
следната организация за работа:

1.В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на 
граждани, подали вече заявление за нова лична карта ще бъде 
ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за 
изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самолич-
ност (лична карта или личен (зелен) паспорт) или лична карта с 
изтекъл срок на валидност;

2.При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края 
на работния ден на 23 май 2019 година, по искане на гражданите, 
ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да 
гласуват..

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:
1.Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ 

при СДВР/ОДМВР за дните от 21 май 2019 година до 25 май 2019 
година от 8.30 до 17.00 часа и на 26 май 2019 година от 8.30 до 19.30 
часа.

2.Удостовернията, осигуряващи възможност за упражня-
ване на правото на глас в изборите за членове на Европейския 
парламент от Република България, се издават само след приемане 
на заявление за издаване на лична карта.

3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес 
заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се 
издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения по-
стоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават 
от общинската администрация.

Удостоверинето се издава, за да послужи само пред секционната 
избирателна комисия и е валидно за изборния 26 май 2019 година.

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!

ОБЩИНА ШАБЛА
Ви уведомява, че от 02.05.2019 година е с нова обслужваща 

банка:
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД клон ДОБРИЧ,  

офис Шабла
- за плащане на местни данъци и такси:

IBAN: BG 59 IABG 7495 8400 207 501
BIC: IABGBGSF

- набирателна сметка за депозити и гаранции:
IBAN: BG 30 IABG 7495 3300 207 401

BIC: IABGBGSF 
- бюджетна сметка на Община Шабла:
IBAN: BG 39 IABG 7495 3100 207 401

BIC: IABGBGSF

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ – ДОБРИЧ  
УВЕДОМЯВА

Във връзка с прилагане на §22ц от Закона за изменение и допълнение 
на КСО от 7-ми май 2019 г. стартира кампания за изчисляване на про-
гнозна пенсия.
Желаещите да се възползват от предлаганата услуга следва да пред-
ставят:
1. Документ за самоличност
2. Документ УП-2 или УП-15 за тригодишен период (от 1982г. - до 1996г.)
3. Да заявят (да разполагат с предварителна информация) за общия си 
трудов стаж към 31.12.1996г.
Консултациите на гражданите от област Добрич ще се осъществяват от 
мобилен екип от служители на териториалното поделение, съгласно 
приложен график:
Община Шабла - 21 и 30 май 2019 г. - от 9.30 ч. до 15.00 ч.
Община Шабла, ул.“Равно поле” №35

Услугата е достъпна в сайта на НОИ - www.noi.bg  с ПИК код,  
издаден от НОИ. 

УЧЕБНИ СТРЕЛБИ В РАЙОНА НА ШАБЛА

Комисия по бюджет, финанси и 
данъчна политика

1.Докладна записка относно издаване 
на запис на заповед от община Шабла в 
полза на ДФ „Земеделие”-Разплащател-
на агенция, обезпечаваща на разходи за 
ДДС към авансово плащане по договор № 
08/07/2/0/00600/ от 08.02.2018г. по подмяр-
ка 7.2 „Инвестиции в създаването, подо-
бряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“ 
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони“ от Програма-
та за развитие на селските райони за пе-
риода 2014-2020г., за проект „Реконструк-
ция, ремонт, оборудване и обзавеждане на 
общинска образователна инфраструктура 
- Детска градина “Дора Габе“ гр.Шабла, об-
щина Шабла“, сключен между Община Ша-
бла и ДФ „ Земеделие”;

 2.Докладна записка относно издаване на 
запис на заповед от община Шабла в полза 
на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща авансово 
плащане по договор № 08/07/2/0/00600/ от 
08.02.2018г. по подмярка 7.2 „Инвестиции 
в създаването, подобряването или разши-
ряването на всички видове малка по маща-
би инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програмата за развитие на сел-
ските райони за периода 2014–2020 г., за 
проект „Реконструкция, ремонт, оборуд-
ване и обзавеждане на общинска образо-
вателна инфраструктура - Детска градина 
“Дора Габе“ гр.Шабла, община Шабла“, 
сключен между Община Шабла и ДФ „ Зе-
меделие”;

3.Докладна записка относно поемане 
на краткосрочен общински дълг от Фонд 
на органите на местното самоуправление 
в България – Фонд ФЛАГ ЕАД - за осигу-
ряване на мостово финансиране от общи-
на Шабла, необходимо за изпълнението на 
проект: „Интегрирано управление на риска 
и ефективни реакции на органите за граж-

данска безопасност“ финансиран по До-
говор за безвъзмездна финансова помощ 
79746/12.07.2018 г. по Програма за тран-
сгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ 
V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Комисия по управление на 
общинската собственост, 
икономическа и инвестиционна 
политика и земеделие

4Докладна записка относно прекратява-
не на съсобственост, чрез продажба частта 
на общината;

5Докладна записка относно продажба 
на земя-частна общинска собственост на 
законно построена върху нея сграда;

6Докладна записка относно продажба 
на земя-частна общинска собственост на 
законно построена върху нея сграда;

7.Докладна записка относно продаж-
ба на имот-частна общинска собственост 
чрез публично оповестен конкурс;

8.Докладна записка относно продължа-
ване на срока на договор за наем-магазин 
с.Езерец;

9.Докладна записка относно отдаване 
под наем на земеделска земя за 1 година;

10.Докладна записка относно отдаване 
под наем на земеделска земя за 1 година;

11.Докладна записка относно учредява-
не на възмездно право на ползване за срок 
от 2 години.
Комисия по устройство на 
територията, благоустрояване, 
законност, обществен ред и екология

12.Докладна записка относно одобрява-
не на задание за проектиране, определяне 
на трасе на ПУП-Парцеларен план за еле-
менти на техническата инфраструктура, 
съгл.чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и допускане 
изработване на ПУП-Парцеларен план за 
елементи на техническата инфраструкту-
ра-подземна оптична мрежа за електронни 
съобщения;

13. Докладна записка относно отмяна 
на Решения на Общински съвет Шабла 
от № 81 до № 101 включително, за одо-
брение на ПУП за имоти ПИ 58596.9.46, 
ПИ 58596.10.58, ПИ 58596.10.57, ПИ 
58596.11.142, ПИ 58596.13.190, ПИ 
58596.14.55, землище с.Пролез, община 
Шабла и ПИ 16095.14.170, ПИ 16095.14.172, 
ПИ 16095.14.169, ПИ 16095.14.162, 
ПИ 16095.14.167, ПИ 16095.14.164, 
ПИ 16095.14.175, ПИ 16095.15.24, 
ПИ 16095.16.65, ПИ 16095.16.35, ПИ 
16095.18.199,  ПИ 16095.18.38, ПИ 
16095.28.130, землище с.Горичане, община 
Шабла,  взети на заседание на 04.04.2012г. /
Протокол № 8 от 04.04.2012 год./;

14.Докладна записка относно отмяна и 
изменение на разпоредби в Наредбата за 
изграждане и опазване на зелената система 
на територията на община Шабла;

15.Докладна записка относно отчет за 
изпълнение на Програмата за овладяване 
на популацията на безстопанствените ку-
чета на територията на община Шабла за 
2018 година;

16.Докладна записка относно обявяване 
на скалния мост на с.Тюленово за природ-
на забележителност по реда на Закона за 
защитените територии.

Комисия по образование, 
култура, спорт, здравеопазване, 
социална политика и 
вероизповедание

17.Докладна записка относно информа-
ция за изпълнение на дейностите на Зелен 
образователен център гр. Шабла за периода 
м.януари-м.декември 2018 година;

18.Приемане на годишен план за разви-
тие на социалните услуги на общинско рав-
нище в Община Шабла през 2020 г.;

19.Приемане на анализ на потребности-
те от подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците в община Шабла.

20. Други.

ДНЕВЕН РЕД на редовно заседание   на Общински съвет – Шабла, което ще се проведе  
на    22.05.2019 г.  (сряда) от 13.30  часа в залата на Общински съвет
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ВЪРВИ, НАРОДЕ 
ВЪЗРОДЕНИ!

Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
съдбините си ти поднови!

Върви към мощната Просвета!
В световните борби върви,
от длъжност неизменно воден -
и Бог ще те благослови!

Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, дето знаньето живей!

Безвестен беше ти, безславен!
О, влез в Историята веч,
духовно покори страните,
които завладя със меч!

Тъй солунските двама братя
насърчаваха дедите ни...
О, минало незабравимо,
  о, пресвещени старини!
 
България остана вярна
на достославний тоз завет -
в тържествуванье и в страданье,
извърши подвизи безчет...

Да, Родината ни години
пресветли преживя, в беда
неописуема изпадна,
но върши дългът се всегда!
 
Бе време, писмеността наша
кога обходи целий мир;
за всесветовната просвета
тя бе неизчерпаем вир;
 
бе и тъжовно робско време...
Тогаз Балканский храбър син
навеждаше лице под гнета
на отоманский властелин...
 
Но винаги духът народен;
подпорка търсеше у вас,
о, мъдреци! През десет века
все жив остана ваший глас!

О, вий, които цяло племе
извлякохте из мъртвина,
народен гений възкресихте -
заспал в глубока тъмнина;
 
подвижници за права вярна,
сеятели на правда, мир,
апостоли високославни,
звезди върху Славянски мир,

бъдете преблагословени,
о вий, Методий и Кирил,
отци на българското знанье,
творци на наший говор мил!

Нека името ви да живее
във всенародната любов,
речта ви мощна нек се помни,
в Славянството во век веков!

Стоян Михайловски - Русе, 1882 
(1892, априлий 15, сп. „Мисъл“)

От 17 до 19 май, рибарска 
хижа „Фарът“ на морския бряг в 
Шабла бе домакин на IV пленер 
„Луди в Рая“. Пленерът се орга-
низира за четвърта поредна го-
дина, като той се провежда два 
пъти в годината – през пролетта 
и есента. В арт събитието участ-
ваха 17 художници от цяла Бъл-
гария – Варна, Балчик, Добрич, 
Пловдив, Карлово и София на 
възраст от 30 до 80 години.

Сред известните лица в об-
ластта на живопистта срещ-
нахме акад. Симеон Кръстев – 
преподавател в Художествената 
академия в София, който е и 

доайен в групата. 
Другото известно име е Иво 

Узунов – основател и ръково-
дител на пленера, маринист от 
морската ни столица.

Първото издание се про-
вежда в „Бялата лагуна“ край 
Балчик и има благотворителна 
насоченост, второто в Примор-
ско, следва в Двореца в Балчик 
и четвъртото в Шабла.

Картините на авторите бяха 
изложени до Фара за посетите-
лите на рибарското селище.

За пленера разказа Флора 
Начева, художник от Балчик.

Изгрев

IV-ТИ ПЛЕНЕР „ЛУДИ В РАЯ“

Съставите при НЧ „Дружба 
1898” се докоснаха до вълну-
ващата природа на с. Кости. В 
полите на Странджа се проведе 
16-то издание на Фестивала на 
зелениката – името му идва от 
висок вечнозелен храст, който 
се среща само в този край.

Комбинацията от редуващи 
се слънце и дъжд не попречи на 
събралите се от близо и далеч 
да разгледат и да се насладят на 
красивата и необятна Стран-
джа планина.

Групата за народни песни 

и ТК „Кибела” внесоха до-
бруджанския дух на сцената в 
центъра на с. Кости и поздра-
виха всички присъстващи с 
прекрасните си изпълнения.

Благодарим Ви, скъпи само-
дейци, че отново пяхте и тан-
цувахте под звуците на българ-
ския фолклор!

Благодарим сърдечно и на 
Община Шабла, без чиято фи-
нансова подкрепа пътуването 
ни нямаше да се осъществи!

Николинка Георгиева,
читалищен секретар

Два дни, изпълнени с емо-
ции, приключения, борба с 
природните стихии и най-ве-
че танци прекара Танцов клуб 
„Дилбера”, с. Ваклино, в краси-
вата и мистична Странджа.

Крайно време беше танцо-
вият клуб, който отбеляза вече 
3 години от създаването си, 
да посети един чисто танцов 
фестивал, където да сподели и 
почерпи опит от колеги само-
дейци. Леко смутена от отесне-
лите си костюми и многократ-
ното числено превъзходство на 
мастити градски клубове, изле-
зе групата на сцената. Въпреки 
„саботажите”  на озвучаването 
/ от които, честно казано, май 

ние най-малко пострадахме/, 
танцьорите поднесоха  една 
китка хора със самочувствие и 
настроение. Не ни притесниха 
и възможно най-трудните ус-
ловия за танцуване – неравни 
павета с огромни дупки и фуги. 
Равносметката е, че се движим 

в правилна посока и успехите 
ни чакат.

Мощни хора от всички ет-
нографски области се извиха 
на площада в Малко Търново. 
На общия купон вечерта 240 
танцьори се бориха за място на 
дансинга. Поход до гробницата 
на Бастет и най-високия връх 
в Странджа на другия ден от-
резви главите, за да изгледаме 
в планината един  магически 
танц със сабя и огън под зву-
ците на странджанска гайда. 
Водопадът Докузак, чаровно-
то задрямало под слънцето 
автентично селце Бръшлян с 
гостоприемния ни домакин и 
красотата на Несебър оставиха 

спомени, които ще ни топлят 
дълго.

Благодарим на Община Ша-
бла за подкрепата. Ние от своя 
страна ще продължим стара-
нието името на нашия край да 
се споменава с уважение.

Галина Петкова

СЪОБЩЕНИЕ
Материали за вестник „Изгрев“ се приемат всяка седмица, до 

петък, 16:30 часа в редакцията на вестника в стая 324 в сградата на 
Общинска администрация Шабла, както и на е-mail адрес vestnik.
izgrev@gmail.com. Благодарим за разбирането.

От Редакцията

НА ХОРО В МИСТИЧНАТА 
СТРАНДЖА

Традиция е през месец май, по пътя 
от СУ „Асен Златаров“ до градския пло-
щад  да дефилират приказни герои. Пара-
дът се организира от Общинския детски 
комплекс (ОДК) в града и с финансовата 
помощ на общинска администрация - Ша-
бла.

Водени от своите учители Виолета Бале-
ва и Мариета Трайкова, първокласниците 
дефилираха с костюми на герои от любими 
приказки, след което празникът се пренесе 
в читалището.

Там децата представиха героя, в който 
са се въплътили. На фона на музика и бу-
рни аплодисменти, всеки участник изживя 
своя звезден миг. Тричленното жури бе с 
председател Йорданка Гочева – бивш ди-
ректор на ОДК и в състав – Даниела Дими-
трова-педагогически съветник в СУ „Асен 
Златаров“ и Диана Димитрова  (библиоте-
кар към читалищната библиотека). То се 
зае с нелеката задача да определи най-ори-
гиналните костюми и кои участници в па-
рада са показали най-голяма находчивост 
и артистичност. 

Журито определи за най-добро предста-
вяне на литературен герой и костюм, Ди-
мана Ташева. Като много добри бяха отли-

чени Мартин Николов и Стефан Стефанов.
Поощрителни награди получиха Дими-

тър Ивелинов, Ивон Василева и Калоян 
Керчев.

Всички деца получиха книжки, които 
им връчи директорът на ОДК, Кирил Йо-

тов.
Малките артисти от театрален клуб „Бу-

ратино“  и Куклено-театралния състав към 
ОДК поздравиха участниците и техните 
гости с пиеси.

 Изгрев

Участниците в карнавала.

КАРНАВАЛ, КАРНАВАЛ…

ФЕСТИВАЛ НА 
ЗЕЛЕНИКАТА В С. КОСТИ
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СЪТРУДНИЦИ: Мария Недялова, Галя Анастасова, Георги Стефанов, Николинка Георгиева, 
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ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА: Марин Цанов
ПЕЧАТ: Печатница “Влади” – В. Влаев, Каварна

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с честването на 20 години Спортен клуб „Кария“ 

Шабла, молим всички бивши и настоящи съзтезатели на Клуба 
и участници в ученическите отбори по баксетбол и бадминтон, 
ръководени от г-жа Калинка Цанева, да предоставят снимков 
материал в редакцията на вестник „Изгрев“, или на e-mail: vestnik.
izgrev@gmail.com.

Предварително Ви благодарим!                    УС на СК „Кария“

Изгрев – Започвате работа 
като директор на ЕСПУ „Асен 
Златаров“ през далечната 1975 
година. С какви трудности се 
сблъсквахте всеки ден в името 
на образованието на децата?

Елка Димова – Връщате ме 
много назад във времето. То-
гава училището беше Народно 
основно училище (НОУ) „Асен 
Златаров“. Заварих един колек-
тив с опит, реализирал идеята да 
превърне училището в модел с 
известната езикова зала, кабине-
тите по биология, физика, химия, 
с фанфарния оркестър. Тези въз-
можности бяха много ценни за 
създаване на Единно средно по-
литехническо училище (ЕСПУ). 
Това беше мечта на шабленци и 
колективът се нае да я реализира.

След решението на тогаваш-
ния Окръжен съвет бяха реа-
лизирани усилията на цялата 
общественост – ръководство на 
селищната система, родители и 
жители на отделните населени 
места.

Винаги ме е възхищавала съп-
ричастността на шабленци към 
развитието на образованието. 
Тогава те повярваха на колектива 
на НОУ и голяма част от отлич-
ниците на випуск 1961 година 
останаха да продължат образова-
нието си в нашето училище. Това 
беше огромен риск и за родители, 
и за учители. Всички съмнения се 
преодоляха с приема във Висше 
учебно заведение (ВУЗ) и Полу-
висше учебно заведение (ПУЗ) 

при тогавашните много високи 
изисквания за прием. Броят на 
приетите 12 наши ученици от 
две паралелки. Малко известен 
факт е, че Шабла изгради първо-
то в страната ЕСПУ със Заповед 
на Министъра на образованието  
- с начален, среден и горен курс. 
Други общини имаха основни и 
отделни средни училища – техни-
куми и гимназии.

Изгрев – Замисляли сте се, 
какво щеше да бъде нивото на 
образование или по-точно ка-
зано на професионална подго-
товка, ако в Шабла не беше из-
граден Учебно-професионален 
комплекс (УПК)?

Е.Д – Реформата ни завари в 
момент, в който създавахме горен 
курс – с по две паралелки всяка 
година. Първо само 9-ти клас, 
следващата година 9-ти и 10-
ти клас и чак на третата година 
имахме, 9-ти, 10-ти и 11-ти клас. 
Трябваше да изградим УПК – за-

щото ако го нямахме, обучението 
в Шабла щеше да бъде до 10-ти 
клас – без завършено средно об-
разование. Скъп спомен за мен е, 
когато учители, родители и уче-
ници изкопаха на ръка основите 
на днешния УПК, за да ускорят 
и улеснят строителството.Създа-
де се база за широкопрофилни 
професии по студена обработка 
на металите, електротехника, 
шивашко производство и тех-
нология в храненето. Това бяха 
необходими професии за ТПК 
(Трудово-производителна коо-
перация), Балкантурист и ЕМЗ. 
Поради близостта на техникум 
„Тимирязев“ в Каварна, не успях-
ме да създадем професия с насо-
ченост към селското стопанство.

Изгрев – По време на Вашето 
управление се създават знако-
вите символи на шабленското 
училище – знаме, емблема и 

химн на училището, естраден 
състав и училищен духов оркес-
тър. Бяхме ли разпознаваеми 
като възпитаници на шаблен-
ското училище?

Е.Д –С голямо уважение об-
ществеността се отнасяше към 
сините униформи с пришити ем-
блеми на нашите средношколци. 
Емблемата бе по проект на нашия 
колега Александър Александров. 
После тя беше пренесена и на 
училищното знаме – изработено 
от ТПК „Съгласие“ и подарък от 
родитело-учителския комитет.

Спомням си с умиления об-
съжданията в Педагогическия 
съвет за определяне на знаменос-
на група, коато носеше знамето на 
училището по различни поводи.

Имахме нужда от химн. Съз-
даде го нашия колега Славчо 
Настев.  Много държахме наши-
те средношколци да участват ак-
тивно в окръжни изяви. Нашата 
група, водена от Николай Захов, 

участва в похода по Ботевите 
стъпки. Посрещнахме ги като ге-
рои, а те донесоха шепа пръст от 
връх „Околчица“.

С голямо вълнение хората оч-
акваха таблата на отличниците. 
Там първи бяха средношколците. 
Гордост бяха и първите медали-
сти. Изобщо с випуск 1961 годи-
на и учителския колектив тогава 
се сложи началото на Средното 
образование в Шабла и го има 
до днес. Таблата на отличниците 
– средношколци поставяхме и в 
селата, за да видят сред отлични-
ците и своите деца. Наблюдавала 
съм и родители на отличници, и 
родители на други деца, недости-
гнали отличен успех. Изпитвала 
съм преклонение пред влагата в 
очите им. Едните с умиление пред 
успелите си деца, другите с удо-
влетвореността, че деца от Ша-
бла са успели. За това не вярвам, 

че завистта е характеристика на 
българина. За шабленеца – това 
не минава.

Изгрев – От позицията на 
учител – каква беше Вашата ми-
сия тогава, каква трябва да бъде 
за днешните учители?

Е.Д – За мен професията „учи-
тел“ е нещо, което когато го избе-
реш, то остава в теб завинаги. Не 
знам дали е мисия, но е професия, 
която много бързо ти показва, 
дали си за нея. Щастливците са 
обичани и уважавани, а случайно 
попадналите – понасяни.

Колективът на ЕСПУ „Асен 
Златаров“ получи много нови 
специалисти, във връзка с раз-
витието си. Радвах се, те бяха не 
само млади, но и амбицирани да 
се утвърдят в професиите. Това е 
не само да си млад, а с труд и на-
стойчивост да предадеш очарова-
нието на младостта си.

Изгрев – През периода 2003 
– 2007 година бяхте кмет на об-
щина Шабла. Какви качества 
трябва да притежава човек, за 
да е успешен градоначалник. С 
кои неща, които са се случили 
по време на Вашето управление 
се гордеете? 

Е.Д – Работата на кмета на 
Общината не е никак лека. Ако 
обаче тя се насочи към решава-
нето на важни за хората пробле-
ми, носи удовлетвореност. За мен 
лично беше важно Общината да 
се структурира със звена и поде-

ления, характерни за една такава 
единица. Без тях тя може с едно 
решение да бъде закрита. Поло-
жихме много усилия да запазим 
изнесеното тогава бюро на да-
нъчната служба, да имаме офис 
на кадастъра. В Шабла полицей-
ският участък се структурира 
като Районно управление на МВР 
– открито лично от Министъра 
на МВР.

Успяхме да създадем Спешна 
помощ без да имаме болница. Все 
неща, които опират до ежеднев-
ните потребности на хората от 
Общината.

За съжаление голямото на-
воднение отне много сили и сред-
ства, които не бяха предвидени и 
не влизаха в управленческата ни 
програма.

Градът беше разделен на две. 
Трябваха мостове и пасарелки. 
Изградихме ги, но останаха не-

реализирани много други идеи. 
Действахме не според необходи-
мото, а според възможното.

За мен е удовлетворение, че 
все пак успяхме да отговорим на 
очакванията за инфраструктура 
не само в Шабла, но и в Дуранку-
лак и другите населени места.

Въпреки различията с тога-
вашния Общински съвет, успях-
ме да възстановим общинския 
вестник, духовия оркестър и 
др. Удовлетворява ме, че една не 
малка част от хората го отчитат. 
Критиките приемам за основа-
телни, но вярвам, че новите мла-
ди ръководства на общината ще 
ги преодолеят.

Изгрев – В навечерието сме 
на 24 май. Не мога да не Ви по-
питам, госпожо Димова, какво е 
за Вас този ден?

Е.Д – Най-светлият българ-
ски празник! Той не носи тътена 
на въстания и героизма на Шип-
ка, но носи устрема за победа на 
духа, просвета и култура. 

Затова шабленецът е строил 
църква, училище, читалище и 
Ново училище.

На колегите желая здраве и 
професионална удовлетворе-
ност, а ние – шабленци, все така 
да помагаме с каквото можем за 
развитието на образованието и 
културата в общината.

Върви, народе възродени!
Разговаря  

Йорданка Радушева

50 ГОДИНИ ШАБЛА – ГРАД! 
На 27-ми август, тази година ще отбележим петдесетгодишнината от обявяването на Шабла за град! По 

този повод, във вестник „Изгрев“,  продължаваме рубриката, в която  разговаряме с наши съграждани, допринесли в 
миналото, за настоящето на град Шабла. 

В навечерието на 24 май – Денят на славянската просвета и култура, ще ви срещнем с Елка Димова – учител по 
Български език и литература, директор на ЕСПУ „Асен Златаров“ – Шабла (1975 - 1983), кмет на община Шабла 
в периода 2003 – 2007 година. Ето какво сподели госпожа Димова, за Вас, нашите читатели:

Елка Димова: „ВЪЗХИЩАВАМ СЕ ОТ СЪПРИЧАСТНОСТТА 
НА ШАБЛЕНЦИ КЪМ РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНАТА!“

Бел.ред.: Редакционният екип на вестник „Изгрев“ честити 
днешния празник на госпожа Димова, с пожелание за здраве и 
лични успехи.

В петък, 17-ти май, рали 
„Дружба“– Добрич – Браила“, 
отново проведе два етапа в 
нашия град. Състезанието 
беше стартирало предишния 
ден в Добрич. В рейсинга 
взеха участие 8 български и 
8 румънски екипажа, като в 
тура, тази година се вклю-
чиха и по един дамски отбор 
от всяка от двете държави. 
След финиширането на 
автомобилите пред сградата 
на Общинска администрация, 
кметът на община Шабла, 
Мариян Жечев, връчи купа 
„Шабла“ на комплексните 
победители в шабленските 
етапи – Тошко и Десислава 
Гроздеви от АСК „Мотоспорт 
Т-Н“ Добрич, със „Ситроен“ 
Саксо. Шампанското отвориха 

и вторите и третите в нашите 
етапи – Богдан/Алина Мунтяну 
с „Форд“ и Андрей/Лоредана 
Баника с „Мерцедес“. И двата 
румънски екипажа се състезават 
за клуб „Мотор Спорт“ Браила. 
От Шабла, на следващия ден, 
автокерванът се премести в 
румънския град Слобозия. На 
19-ти май (неделя), ралито фи-
нишира в Браила, като крайно-
то класиране в рали „Дружба“– 
Добрич – Браила“,, повтори и 
това, в шабленските етапи. 

При дамите, победи 
екипажът Димка Тодорова/
Костадинка Михайлова с 
„Тойота“ Ярис. От „Изгрев“ поз-
дравяваме нашата съгражданка 
Костадинка Михайлова – нави-
гатор на победния тандем.

 Йордан Енев

ЗА ТРЕТА ГОДИНА, ШАБЛА 
ДОМАКИНСТВА НА РАЛИ „ДРУЖБА“
Шабленката Костадинка Михайлова – първа при дамите накрая

Кметът Жечев, току що е връчил купите на щастливите 
победители и на техните подгласници.

Два бронзови медала, под-
крепени с най-добри лични 
резултати, записа талантливата 
лекоатлетка на СКЛА „Неф-
тяник 2014“ Шабла, Кремена 
Димитрова. Това стана на два 
турнира в София.

В първия – “Класаниада”, 
организиран от НСА, родената 
през 2008 г. шабленка, участ-
ва на 60 метра гладко бягане. 
Тя стана трета с резултат 8:32. 
“Имаше предварителни серии 
и финал. Аз очаквах макси-
мум да се класира за финал-
ното бягане, но тя ме изненада 
приятно със силното си бягане 
в него и третото място”, каза 
след състезанието, треньорът 
на нашата лекоатлетка, Весе-
лин Василев. Креми спечели 
ценното отличие в конкурен-
цията на 56 млади спринтьор-
ки.Общо в надпреварата взеха 

участие над 300 млади леко-
атлети от 12 български клуба. 
Ден след бягането, талантли-
вата ни съгражданка грабна 
още един бронзов медал – на 
турнира „Go Kids“, провел се на 
Националния стадион “Васил 
Левски”. Там Кремена  участва 
на скок дължина и записа също 
своя най-добър резултат досега 
– 4,10 м. За този си медал, тя се 
пребори с 36 момичета. В тур-
нира „Go Kids“, се надпреварва-
ха 850 деца от 25 лекоатлетиче-
ски клуба.

 “Най-големият й официа-
лен резултат преди турнира 
бе 4,01 м и съм изключително 
щастлив, че го подобри. Пре-
ди последния си опит вървеше 
шеста, но финалното й скачане 
й донесе бронзов медал”, заяви 
щастливият и баща и треньор.

Изгрев

КРЕМЕНА ДИМИТРОВА БЛЕСТИ И В СОФИЯ

Кремена Димитрова (вдясно на почетната стълбица, в базата 
на НСА в столицата), е преодоляла жестоката конкуренция по 
пътя към първото си отличие в София.

Елка Димова на откриването, на сградата на УПК в Шабла, 4 
септември 1984 година.

Директорът Елка Димова раздава бележниците в края на 
учебната година.


