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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Най-ценното, което ти дава спорта е възможността да провериш на какво си способен.”
 Олга Корбут

 МИСЪЛ НА БРОЯ

БРЪСНАРО-ФРИЗЬОРСКИ САЛОН „ПРИ ПОЛИ“
отвори врати за вас на 26.04.2021 г.

Салонът се намира на Градския пазар в Шабла  
(бившия магазин на Бабадалиева).

РАБОТНО ВРЕМЕ:  
от понеделник до петък – 08:00 – 17:00 часа.

събота – 08:00 – 14:00 часа.
Телефон за контакти и записвания: 0889/77-10-20

Моля, заповядайте!

ПРЕДЛАГАМ ЦЯЛОСТНА ГРИЖА ЗА 
ВАШАТА ЦВЕТНА ГРАДИНА 

 в района на община Шабла:
Подрязване на овощни видове и храсти  

до 2,5 м. височина.
Професионално засяване на райграс, едногодишни и 

многогодишни растения. 
Телефон: 0887 60 76 73

ПЕТИ ТУРНИР  „КОСТА ВАСИЛЕВ“ – 
ПРАЗНИК В ШАБЛА НА ЛАЗАРОВДЕН
Кремена – „златна“ на гюле, още 2 сребърни медала за нея и един за Коце Тодоров

На 24 април 2021 година, Лазаровден, на 
Градския стадион в Шабла се проведе пе-
тият национален турнир-мемориал по лека 
атлетика „Коста Василев“. Както вече стана 
традиция, това издание на турнира също 
бе с международно участие. Организира-
ното от община Шабла, СКЛА“ Нефтяник 
2014“ и със съдействието на Българската 
федерация по лека атлетика (БФЛА) съ-
битие се организира в деня, в който ста-
дионите бяха отворени за публика. Това 
пролича и по количеството зажаднели за 
класен спорт на живо хора на стадиона в 
събота.

Кметът на община Шабла, г-н Мариян 
Жечев и председателят на СКЛА“ Нефтя-
ник 2014“ Шабла и треньор в клуба, Весе-
лин Василев откриха официално турнира.

Г-н  Жечев приветства присъстващите 
участници, треньори и публика. Той поже-
ла на състезателите спортменство, както и 
да победят по-добрите. Кметът на община-
та връчи на Веселин Василев юбилеен пла-
кет като на един от „главните виновници“ 
турнирът да съществува. Сред присъства-
щите бяха съпругата и синът на Коста Ва-
силев – Тодорка и Веселин.

За водещ на тазгодишния турнир беше 
поканен нашият съгражданин и спортен 
журналист, Калоян Златков. Той обяви, че 
на стадиона присъстват 19 тима от цяла 
България – София, Видин, Разград, Русе, 
Добрич, Варна, Плевен, Хасково, Мизия, 
Трявна, Казанлък, Провадия, Балчик и 
Шабла, както и от Люксембург. Клубовете 
представиха над 250 участници, които пре-
мериха сили на пистата, скочищата и сек-
торите за хвърляне на спортното съоръже-
ние в града. Бяха раздадени 37 комплекта 
медали.

В разгара на надпреварата, към 14 часа, 
водещият даде думата на доайена на ша-
бленския спорт – Христо Жечев. Той спо-
дели с присътващите  на стадиона споме-
ни за колегата си и голям спортист, Коста 
Василев. Елитът на българската лека атле-
тика се впечатли от разказа на бате Ицо за 
шампионската титла  на България на 100 
м. гладко бягане на патрона на настоящия 
турнир, Коста Василев през 1949 г., която 
той извоюва без шпайкове, бос.

На петото издание на „домашния“ си 
турнир, честта на СКЛА“ Нефтяник“ за-

щитаваха шестима атлети. При най-мал-
ките, родените през 2013 г., Александра 
Панова и Петко Франгов, отново бяха 
във възрастова група с година по-големи 
от тях деца. На 60 м., Алекс зае 6 място 
с време 10.4 сек., а на скок от място се 

нареди 5-а с 1.50 м. Петко и на 60 м., и 
на скок от място  бе 6-и, съответно с 10.1 
сек. и 1.68 м.

При момчетата, родени през 2010 г., на 
200 м., Калоян Ялнъзов се класира на 7 
място с време 32.5 сек., а на скок дължина, 
Коко остана на 2 см. от бронзовото отли-
чие – 4-ти с 3.98 м. Александър Жечев (р. 
2008 г.) взе участие в бягането на 60 м.

В последната в турнира дисциплина, 
Костадин Тодоров спечели сребърното 
отличие в хвърлянето на копие с 47.01 м. 
Шампион там стана Георги Георгиев от 
АК „Георги Дъков“ (Плевен) с постиже-
ние 56.66 м. През целия турнир до своето 
състезание, Коцето беше съдия – първо на 
скочището, после и в секторите за хвър-
ляния. Приносът му за СКЛА „Нефтяник 
2014“ в турнира далеч не бе само сребър-
ният му медал...

Продължава на стр. 4

След като откри турнира, кметът на 
Шабла, Мариян Жечев връчи юбилеен пла-
кет на Веселин Василев.

Доайенът на шабленския спорт, разказа 
спомени за патрона на турнира, Коста 
Василев.

Костадин Тодоров целия ден работи по 
организацията на турнира, а накрая спе-
чели сребърен медал за клуба си – „Неф-
тяник 2014“ Шабла.

ЕНЕРГО-ПРО СЪОБЩАВА…
От 20.04.2021 г. до 30.04.2021 г.  
в часовете от 08:00 ч. до 17:00 ч.

поради извършване на неотложни ремонтни дейности 
на съоръженията за доставка на електроенергия, са 

възможни смущения на електрозахранването в района на: 
- Община Шабла - селата: Божаново, Ваклино, 
Горичане, Горун, Граничар, Дуранкулак, Езерец, 

Захари Стояново, Крапец, Пролез, Смин, Стаевци, 
Твърдица, Тюленово, Черноморци.

СЪОБЩЕНИЕ
Към  26 април 2021 г., общият брой на диагностицираните лица 

с COVID-19 на територията на община Шабла е 25 (двадесет и 
пет). Петима от тях се намират в болнично заведение, а другите 
двадесет са на домашно лечение. Под карантина са поставени 21 
(двадесет и едно) лица.

Актуална информация относно ситуацията с COVID-19 може-
те да намерите в официалния уебсайт на община Шабла, в секция 
„Коронавирус“, подраздел „Важна информация“.

СКЪПИ ХОРА ОТ ОБЩИНА ШАБЛА,
След броени дни 

ни предстои да по-
срещнем най-свет-
лия християнски 
празник – Възкресе-
ние Христово!

Този ден е ден за 
размисъл и ден за 
преклонение пред 
чудото на живота! 

За съжаление 
тази година около 
много трапези ще 
има по едно празно 
място на близък чо-
век, който е изгубил 
битката с коварните 
болести на 21 век! 

Тези хора обаче 
ще бъдат с нас, до 

тогава докато мислим и си спомняме за тях! На живите обаче е 
отредено да понасят изпитанията и трудностите на ежедневието!

 И ние трябва да го правим с надеждата и увереността за по-до-
брото бъдеще, които сами трябва да изградим! 

Да бъдем смирени и да си помагаме!
От сърце желая много здраве и дълъг живот на всички!

С уважение,
Д-р ЙОРДАНКА СТОЕВА

Председател на Общински съвет Шабла

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
В очакване сме 

на най-светлия 
християнски праз-
ник – Възкресение 
Христово. Той носи 
в себе си най-ярки-
те послания за нов 
живот, вяра, любов 
и съпричастност.

Нека възкресим 
тези добродетели, 
защото те ни спло-
тяват и ни правят 
силни пред изпита-
нията!

В навечерието на 
празничните дни от-
правям пожелания 
към всички Вас, ува-
жаеми съграждани, 
за здраве и мир, добруване и благоденствие. Да отворим сърца-
та си за повече любов и състрадателност, за повече хуманност и 
доброта в нашите отношения един към друг. И нека те ни водят 
ежедневно по житейския път. Така ще го изпълним със смисъл и 
щастие за нас, за семействата ни, за близките ни.

Светли и благословени великденски празници!
С уважение,

МАРИЯН ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА 
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КУПУВАМ

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА ШАБЛА. 
ИЗГОДНО! СПЕШНО!

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ЗЪРНОБАЗА ШАБЛА
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ КАНТАРДЖИЯ 
НА ПОСТОЯНЕН ТРУДОВ ДОГОВОР.

Молби се подават в счетоводството на място.
За повече подробности: 0885 55 01 40, 0888 69 63 70

ИЗКУПУВАМ  
земеделска земя в общините Шабла, 

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

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, 0879 443 340

ПРОДАВА СЕ КЪЩА 
в гр. Шабла с РЗП 93 кв.м.,  

и обща площ 699 кв.м Състои се от антре, хол, спалня, детска, 
кухня, баня с тоалетна. Отопление: локално парно на дърва. 

Цена 60 000 лв.
За контакти: 0899 854 691

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ШАБЛА

ИЗКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ!
Също съдейства за закупуването и продажбата 

на имоти в община Шабла.
Ако вие имате имот, за който искате да намерите 

най-добрия собственик, или познавате човек, 
който да има такъв имот, можете да се обадите на:

Тел. 0886/22-85-99 – Донка Ангелова
ХОТЕЛ „НАВИ“ 

на к-г „Добруджа“, Шабла
търси да назначи камериерка за 

месеците юни, юли и август

Тел. за контакт: 0888/28-45-30

ПРОДАВАМ
Ситроен C4-2004 година.

Климатроник, платени сметки,  
в много добро състояние.

Цена: 2 500 лв.
Телефон за връзка: 0890 925 989

ПРОДАВАМ
ДВА ДЕКАРА ПРАЗНО МЯСТО В ЛОЗОВИЯ МАСИВ 
на гр. Шабла – пътя за с. Горичане. Също така лозе 

в с. Горичане и 7 декара дворно място в селото.
Телефон за връзка - 0882/59-20-60

ДАВАМ ПОД НАЕМ 
ПОМЕЩЕНИЕ ЗА БЪРЗА ЗАКУСКА  

в с. Дуранкулак, на пътя за Румъния.

За контакти и договорка: 0999 999 393

ПРОДАВАМ  
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

АКАЦИЯ –  85 лв. цепеници
ГЛЕДИЧ  И МЕШЕ – 95 лв. цепеници

Осигурен транспорт 
Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

ХОТЕЛ „НАВИ“
на к-г „Добруджа“ Шабла

търси да назначи от 15 юни  
готвач и сервитьор/ка.

За справки: 0893 02 20 48

ПРЕДЛАГАМ  РАЗСАД  
ДОМАТИ:

„Калина“, „Идеал“, „Рила“, „Розов гигант“, „Биволско 
сърце“ – 0,50 лв. за корен, пикирани.

„Рио Гранде“ (безколово) – 0,40 лв. за корен, пикирани и 
0,25 лв. за корен, наскубани.

КРАСТАВИЦИ:
Два сорта японски, корнишони и „Гергана“ – 0,50 лв. за 

корен, пикирани.
Тел за контакт: 

0898/71-14-50, Стойчо Захов

СЪОБЩЕНИЕ
Уведомяваме Ви, че на 29.04.2021г. от 8:30 ч. до 13:00 ч. ще се 
проведат стрелби със 7.62 мм автомат „ Калашников“ и 9 мм 

пистолет „ Макаров “ в района на Зенитен полигон – гр. Шабла.

Забранява се влизането и движението на плавателни съдове  
северно от естакадата и южно от къмпинг „ Добруджа“.

ЗАПОЧВА НАБИРАНЕТО НА ЗАЯВКИ 
ЗА НАЕМАНЕ НА МЛАДИ ВИСШИСТИ 

От 22 април 2021 г. Аген-
цията по заетостта започва 
прием на заявки от областни 
и общински администрации и 
столични районни кметства за 
разкриване на нови общо 370 
работни позиции за младежи 
с висше образование. Работ-
ните места се финансират по 
Програма „Старт на кариера-
та” в рамките на Националния 
план за действие по заетостта 
за 2021 г., като се предоста-
вят средства за трудови въз-
награждения в размер на 800 
лв. и дължимите върху тях до-
пълнителни възнаграждения и 
осигурителни вноски.

Всяка общинска или об-
ластна администрация може 
да заяви по едно работно 
място, а общинските админи-
страции в областните градо-

ве и районните кметства към 
Столична община – по две 
свободни позиции за млади 
висшисти.

За да се включат в програ-
мата „Старт на кариерата”, 
младежите трябва да са на въз-
раст до 29 години, да са завър-
шили висше образование и да 
нямат трудов стаж по придо-
битата специалност. В рамките 
на 12-месечен трудов договор 
те ще могат да натрупат пър-
вия си стаж, професионален 
опит и умения по придобитото 
образование, с което да стар-
тират своето кариерно разви-
тие.

За да дадат шанс на младите 
хора, общинските или област-
ните администрации, както и 
районните кметства в София в 
периода 22-28 април т.г. могат 

да подадат в местната дирек-
ция „Бюро по труда” заявка 
за свободно работно място, в 
която да посочат изисквания-
та си за образование, профе-
сия, умения, компетентности 
на кандидатите, както и да оп-
ределят начина и документите 
за кандидатстване.

Младежите, които отгова-
рят на условията на Програ-
мата, ще бъдат поканени и 
насочени от бюрото по труда, 
в което са регистрирани, за 
кандидатстване към работни 
места на разстояние до 50 км 
от местоживеенето им. Всеки 
младеж може да кандидатства 
и за други работни места, като 
информация за заявените ра-
ботни места в страната може 
да получи от всяко бюро по 
труда или от сайта на Агенци-

ята по заетостта. За работните 
места, обявени по Програмата, 
могат да кандидатстват и заети 
лица, работещи по различна 
от придобитата специалност 
професия, като за целта е не-
обходимо да потърсят съдей-
ствието на бюрото по труда по 
местоживеене.

До 21 май 2021 г. работода-
телите ще извършат окончател-
ния си подбор сред насочените 
от бюрата по труда младежи, а 
класираните и одобрени кан-
дидати ще започнат работа в 
първите дни на месец юни. 

Подробна и пълна инфор-
мация може да се намери на 
място в Дирекция „Бюро по 
труда” Каварна, филиал Ша-
бла, както и на телефони: 0570 
8 21 38; 0882 825 240; 05743 40 
08; 0882 825 224.

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ 
ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

Предстои честването на Ве-
ликденските празници. Това 
събитие е свързано със съби-
рането на големи групи хора в 
църковните храмове. 

Християнската традиция 
изисква спазването на опреде-
лени ритуали при отбелязване-
то на празника, един от които 
е паленето и пренасянето на 
горящи свещи от църквите 
до домовете, което крие риск 
от повишаване на пожарната 
опасност и възникване на за-
палване и пожар. Много хора 
палят свещи и кандила в къщи, 
които остават без наблюдение. 
Откритият пламък лесно за-
палва намиращите се в близост 
горими материали.

РС ПБЗН Шабла  призо-
вава за внимателно боравене 
със свещите при посещение 
в църковните храмове. Вся-
ка запалена свещ, е потен-
циална опасност, особено за 
хората с по-дълги и обемни 
коси, които само за миг могат 
да пламнат. Ако обаче всеки 
пази най-близко стоящите до 

него хора, вероятността да 
пламне нечия дреха или коса 
намалява. Запалените свещи, 
които множеството граждани 
пренасят след църковните це-
ремонии, създават сериозни 
предпоставки за възникване 
на пожари. Оставени без над-
зор върху горими предмети 
може да предизвикат пожар. 
Опасност за запалване се крие 
и при пренасянето им в авто-
мобилите. След пренасянето 
на запалените свещи в домо-
вете си, не ги оставяйте да го-
рят без надзор, дори ако сте в 
съседна стая. Пламъкът лесно 
се прехвърля от един предмет 
на друг, а последиците до кои-
то може да доведе един пожар 
са изключително сериозни. Не 
допускайте децата да си игра-
ят със свещите, а боравенето с 
тях да става само с родителски 
контрол.

При инцидент незабавно 
потърсете помощта на огне-
борците, като сигнализирате по 
най-бързия начин на 112! 

РС ПБЗН ШАБЛА

ПОКАНА
НА 13.05.2021Г., ОТ 13.00 ЧАСА

Читалищното настоятелство на НЧ „Изгрев-1936“ с. Тю-
леново, ще проведе редовно годишно-отчетно събрание за 

изминалата 2020 година.
Събранието ще се проведе при следния 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Годишен отчет за 2020 г.
- доклад за дейността
- финансов отчет
2. Приемане на културен календар за 2021г.
3.Членски внос-обсъждане.
4. Други.

О Б Я В А
Съобразно мерките по отношение на пандемичната обстановка в 

България и при спазване на всички заповеди и изисквания: 
Настоятелството на НЧ „ДРУЖБА 1898” с. Дуранкулак 

свиква редовно отчетно събрание на основание чл.15, ал.1 от 
Закона на НЧ, което ще се проведе на 27 април (вторник) 2021 
год. от 15.30 ч. в киносалона на читалището при следния 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчетен доклад за дейността на НЧ „Дружба 1898” за 2020 год.
2. Доклад на Проверителната комисия за 2020 год.
3. Приемане на годишен финансов отчет на читалището за 2020 

година.
4. Приемане бюджет на читалището за 2021 год.
5. Избор за попълване състава на Читалищното настоятелство и 

Проверителната комисия.
6. Културен календар за 2021 год.
7. Текущи.
Каним всички читалищни членове да си заплатят читалищния 

членски внос и да си получат поканите в оставащото време до 
събранието.

Ще ви очакваме!
Благодарим ви предварително!

КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА 
НЕПОТРЕБНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

На 12 и 13 май 2021 година 
(сряда и четвъртък) „Елтехре-
сурс” АД, съвместно с oбщина 
Шабла, организират кампа-
ния за събиране на излязло от 
употреба електрическо и елек-
тронно оборудване във всички 
населени места от общината. 

Гражданите и фирмите 
могат да се освободят от не-

работещите си електроуреди 
(печки, хладилници, перални, 
телевизори, компютри и др.) 
с предварителна заявка за из-
возване, подадена до 12 май 
2021 година включително, на 
безплатен национален телефон 
0800 14 100 и на номер 0885 77 
00 41, както и на електронен ад-
рес order@makmetal.eu.

ПОКАНА
УС на кооперация „Изток” гр. Шабла община Шабла област 

Добрич  свиква  
ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО  СЪБРАНИЕ  

на 15.05.2021 г. (събота) от 8:30 часа в заседателната зала на 
кооперацията при следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Утвърждаване решения на УС за приемане и освобождаване на 
член-кооператори.
2. Отчет на УС за годишната дейност на кооперацията през 2020 го-
дина. 
3. Приемане на годишния  финансов отчет за 2020 година.
4. Отчет на КС .
5. Избор на пълномощници на общото събрание на ОСЗК Добрич.
6. Други.

При липса на кворум  събранието ще се проведе след 1 
(един) час  на същото място, независимо от броя на присъст-
ващите.

В случай на наложени ограничения във връзка с епидеми-
ологичната обстановка, събранието ще се проведе в стопан-
ския двор на кооперацията.

От УС на кооперация „ Изток”                                                                                       

mailto:order@makmetal.eu
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СТУДИО ЗА КРАСОТА 
„FANTASY“

Работи 7 дни в седмицата със или 
без предварително записване.

За записване на час – телефони  
0886/22-85-99 и 0889/69-11-16.

Ателието се намира срещу входа на  
банка ДСК в Шабла.

Моля, заповядайте!

ПОЕТИЧЕН КЪТ 

155 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО 
НА ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ

Пенчо Славейков е роден на 
27 април 1866 г. в Трявна. Той е 
най-малкият син на поета и по-
литик Петко Рачов Славейков. 
От него, Пенчо Славейков на-
следява много като човек, граж-
данин и поет. Учи в Трявна и 
Стара Загора, където през 1876 
г. баща му е назначен за учител. 
Преживяното в Стара Загора по 
време на Руско-турската война 
остава завинаги в съзнанието на 
бъдещия поет. Тези «враснали 
тъй дълбоко в душата спомени» 
служат на Славейков при работа-
та му върху поемата му „Кървава 
песен“. Семейство Славейкови 
едва се спасява от пожарищата и се събира в Търново.

През януари 1884 г., след нещастен случай, заболява тежко. 
Въпреки продължителното лечение в Пловдив, София, Лайпциг, 
Берлин, Париж за цял живот остават поражения - затруднен вър-
веж (движи се с бастун), пише с усилия и говори трудно. 

В началото на 1898 г. става близък помощник на д-р Кръстьо 
Кръстев в редактирането на сп. «Мисъл» и е в центъра на литера-
турния кръг «Мисъл», наред с д-р Кръстев, Петко Тодоров и Пейо 
Яворов. Поддиректор (1901-1909) и директор (1909-1911) на На-
родната библиотека, директор на Народния театър (1908-1909).

Умира на 28 май  1912 г. в курортното селище Брунате над езе-
рото Комо в Италия. Поради преждевременната му смърт, пред-
ложението на шведския проф. Ал. Йенсен, преводач на „Кървава 
песен“ и на други негови творби, да бъде удостоен с Нобелова на-
града, не е разгледано от Нобеловия комитет.

Погребан е в селското гробище. Костите му са пренесени в Бъл-
гария през 1921 г.

НЕРАЗДЕЛНИ
Стройна се Калина вие над брегът усамотени,
кичест Явор клони сплита в нейни вейчици зелени.

Уморен, под тях на сянка аз отбих се да почина,
и така ми тайната си повери сама Калина –

с шепота на плахи листи, шепот сладък и тъжовен:
„Някога си бях девойка аз на тоя свят лъжовен.

Грееше ме драголюбно ясно слънце от небето,
ах, но друго слънце мене вече грееше в сърцето!

И не грееше туй слънце от високо, от далеко –
грееше ме, гледаше ме от съседски двор напреко.

Гледаше ме сутрин, вечер Иво там от бели двори
и тъжовна аз го слушах, той да пее и говори:

„Първо либе, първа севдо, не копней, недей се вайка,
че каил за нас не стават моя татко, твойта майка.

Верни думи, верна обич, има ли за тях развала?
За сърцата що се любят и смъртта не е раздяла.“

Думите му бяха сладки – бяха мъките горчиви –
писано било та ние да се не сбереме живи…

Привечер веднъж се връщах с бели менци от чешмата
и навалица заварих да се трупа от махлата,

тъкмо пред високи порти, там на Ивовите двори, –
„Клетника – дочух между им да се шушне и говори: –

право се убол в сърцето – ножчето му още тамо!“
Аз изтръпнах и изпуснах бели медници от рамо.

През навалицата виком полетях и се промъкнах,
видях Ива, видях кърви… и не сетих как измъкнах

остро ножче из сърце му и в сърцето си забих го,
върху Ива мъртва паднах и в прегръдки си обвих го…

Нек’ сега ни се нарадват, мене майка, нему татко:
мъртви ние пак се любим и смъртта за нас е сладка!

Не в черковний двор зариха на любовта двете жъртви –
тамо ровят само тия, дето истински са мъртви –

а погребаха ни тука, на брегът край таз долина…
Той израстна кичест Явор, а до него аз Калина; –

той ме е прегърнал с клони, аз съм в него вейки свряла,
За сърцата що се любят и смъртта не е раздяла…“

Дълго аз стоях и слушах, там под сянката унесен,
и това що чух, изпях го в тази моя тъжна песен.

Пенчо Славейков, 1885 г.

ДЕЦАТА НА ШАБЛА ВЪЗКРЕСИХА СПОМЕНА ЗА ПАМЕТНИЯ 
ИСТОРИЧЕСКИ МОМЕНТ С ВИРТУАЛЕН РЕЦИТАЛ

На 20 април се навърши-
ха 145 години от деня, в който 
знамето на българските въс-
таници със заветния надпис 
„Свобода или смърт“ се развя-
ва в Панагюрище. Ден, който 
многократно е бил честван с 
концерти, възстановки, откри-
ване на паметници и излож-
би. Тази година извънредните 
мерки отново наложиха да се 
избягва организирането на фи-
зически събития, но нямаше 
как да попречат за случването 
на едно виртуално такова. То 
бе организирано от Общински 
детски комплекс – Шабла с под-
крепата на класните ръководи-
тели на начален курс към СУ 
„Асен Златаров“.

Както вестник „Изгрев“ 
писа, за целта беше предвари-
телно създадено събитие в со-
циалната мрежа ФЕЙСБУК и 
чрез различните групи в плат-
формата шабленци бяха при-
канени да гледат своеобразния 
мини-концерт. Първата пуб-
ликация бе направена точно в 
обявения начален час –  9, а след 
това прилизително на всеки час 
бе споделяно ново видео със 
стихотворен или песенен поз-
драв. За да се пресъздаде духа 
на епохата, ученици на възраст 
от 7 до 19 години рецитираха, 

пяха и четоха популярни тек-
стове от епохата на Българ-
ското възраждане. Като песен 
прозвучаха „Къде си, вярна ти 

любов народна“, „Тих бял Ду-
нав“ и „Топчето пукна“, а като 
стихове – „Хайдути“, „Вятър 
ечи, Балкан стене“, одата „Лев-
ски“, „Жив е той, жив е“, „Райна 
княгиня“ и „Топчето пукна“. Бе 
прочетен и откъс от обявения 
за любим роман на българите 
„Под игото“, с който зрелостни-

ците на шабленското училище 
също се включиха в рецитала в 
лицето на Виктория Минчева. 
Между отделните видеа бяха 

публикувани много линкове с 
информационни материали и 
класически музикални записи 
на произведения, свързани с 
героичната епоха, като от тях 
следващите Фейсбук-събитие-

то имаха възможност да опрес-
нят и обогатят знанията си за 
въстанието и неговите дейци.

Кирил Йотов, директор на 
ОДК, сподели: „Много искахме 
да върнем част от онзи родолю-
бив пламък в очите, който виж-
даме обикновено при чествания 
на годишнини от бележити дати 
и за нас това беше възможност 
– да припомним на децата и на 
възрастните минало, което дава 
повод да се е гордеем. Социал-
ната мрежа предостави удобен 
формат за рецитала, тъй като 
всеки записал се за виртуално-
то събитие, беше известяван 
персонално за поредната пуб-
ликация. Направихме възмож-
ното по силите си да обхванем 
най-широк кръг от зрители и се 
радваме на топлите отзиви. Бла-
годарни сме на класните ръко-
водители на начален курс, които 
съдействаха за организацията и 
подготовката на най-малките и 
особено сме благодарни на де-
цата. Всички те се включиха със 
заразителни ентусиазъм и же-
лание, които превърнаха деня 
в празник и за нас, самите орга-
низатори.“

Изгрев

В рамките на виртуалния рецитал, учениците от IV клас, с кла-
сен ръководител, Красимира Никифорова изпяха в училищния 
двор на СУ „Асен Златаров“ „Топчето пукна“. Цялото училище се 
наслади на изпълнението.

22 АПРИЛ – ДЕН НА ЗЕМЯТА
Двадесет и втори април е 

Световен ден на Земята. Него-
вото начало е поставено през да-
лечната 1872 г. като Ден на дър-
вото – ден, който жителите на 
щата Небраска в САЩ да посве-
тят на озеленяването. Предложе-
нието е направено от секретаря 
на териториите на Небраска Дж. 
Мортън. В този първи ден били 
посадени милиони дървета. 
През 1882 г. в Небраска обявили 
Деня на дървото за официален 
празник на щата, който да се от-
белязва на 22 април – рождени-
ят ден на Дж. Мортън. От 1970 
година по инициатива на сена-
тор Нелсън от щата Уисконсин, 
Денят на дървото получил ново 
название – Ден на Земята. На 22 
април 1970 г. в САЩ и Канада 
милиони северноамериканци 
участват в демонстрация и на-
стояват политици, държавници, 
бизнессреди да включат в своите 
приоритети опазването на окол-
ната среда. През 1990 г. празни-
кът на нашата планета е обявен 
за международен, като България 
се включва в отбелязването му 
от 1992 г. с подписването от пре-
зидента Ж. Желев на клетвата в 
името на земята. Оттогава всяка 
година България участва в от-
белязването на Деня на земята 
и дава своя принос за по-чиста 
и здравословна околна среда, за 
съхраняване  живота на плане-
тата. 

Всяка година Денят на земята 
се отбелязва под различно мото. 
Тази година 22 април се проведе 
под наслова „Да възстановим Зе-

мята“.
За поредна година колекти-

вът на ОУ „Св. Кл. Охридски“ 
отбеляза деня чрез различни 
инициативи, организирани от 
старши учителя по природни на-
уки Св. Иванова:

Участниците в заниманието 
по интереси „Млад природолю-
бител“ подредиха изложба от 
свои рисунки „Да запазим кра-
сотата на природата“.

От 12 април в училището 
действаха четирима „тайни“ еко-
лози – по един за всяка паралел-
ка от 2 до 7 клас, които имаха за 
задача да наблюдават кой замър-
сява класната стая, ученическия 
стол, училищния двор

На 22 април Св. Иванова раз-
каза на учениците историята на 
празника. Тайните еколози на-
правиха отчет на своята работа 
и отправиха призив към съуче-
ниците си да пазят природата 
чиста.  И понеже празникът се 
е зародил като ден на дървото, 
учениците от всяка паралелка 
засадиха по 1 дръвче.

Участниците в „Млад придо-
любител“ окопаха и поляха розо-
вите храсти в двора и поеха анга-
жимент да помагат на учениците 
от по-малките класове за грижа-
та към посадените дръвчета.

Призоваха всички не само в 
Деня на земята, но и в нашето 
ежедневие през останалата част 
от годината, да полагаме грижи 
за възстановяването на околната 
среда, като залесяваме и озеле-
няваме местата, които обитава-
ме на Земята.            Изгрев

ОТЗИВИ СЛЕД РЕЦИТАЛА:
Мария Недялова, учител по 

български език и литература 
в СУ «Асен Златаров“, общин-
ски съветник в ОбС Шабла 
-  «През пролетта на 1876 г. със 
саможертвата си предците ни 
решително отхвърлят робската 
си участ. 145 години по-късно 
подвигът им продължава да 
се прославя. Направиха го и 
децата от ОДК Шабла. Клипо-
вете, в които от най-малките 
до най-големите пяха и реци-
тираха, създадоха прекрасно 
впечатление. Така в паметта на 
поколенията се съхраняват ге-
рои и събития. Поздравления 
за идеята и реализацията!»

Таня Янакиева, нач. от-
дел „Образование, култура, 
младежки дейности и спорт“ 
в ОбА Шабла - „Присъствах 
на виртуалния рецитал, пос-
ветен на 145-годишнината от 
избухването на Априлското 
въстание, по идея на Общин-
ски детски комплекс гр. Шабла. 
Различна форма на изява във 
време на ограничителни мер-
ки в извънредна епидемична 
обстановка. От отзивите – ко-
ментарите в социалната мрежа 
и разговори с други присъст-
ващи на събитието, смятам, 
че се реализира замисълът на 
организаторите – ангажирайки 
ученици от различни възрасти 
чрез слово и песен за събити-
ята от Април 1876 година, да 
отдадем заслуженото на наши-
те деди, изправили се срещу 
Османската империя със си-
лата на своя дух и жаждата за 
свобода. Рецитирайки  „Райна 
Княгиня“ от Георги Авгарски, 

„Къде си, вярна ти любов на-
родна?“ от Добри Чинтулов, 
„Левски“ от Иван Вазов, „Хад-
жи Димитър“ от Христо Ботев, 
четейки откъс от „Под игото“ на 
Иван Вазов, учениците вложиха 
своето усещане за онези геро-
ични дни. А изпълнените песни 
„Тих бял Дунав“, „Панагюрските 
въстаници“, внесоха настроение. 
Подобни изяви, макар и в раз-
лична форма, са израз на нашата 
памет, която пренася „светещи-
те въгленчета на миналото през 
настоящето и към идния ден“/
Десислава Донева/.  Въгленчето 
трябва да се съхрани – българи 
сме и трябва да запазим корена 
си! Преди 145 години предците 
ни го напоиха с кръвта си! За да 
ни има днес нас! 

Поздравления и благодар-
ност към екипа на Общински 
детски комплекс гр. Шабла за 
реализация на изявата. Поз-
дравления и благодарност и 
към учениците и учителите от 
СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла, 
които я приеха, включиха се в 
нейното осъществяване и раз-
вълнуваха с изпълненията си 
нас – тяхната публика.“

Димитър Славов, 9 г., участ-
ник в рецитала -  (по думите 
на майка му, Дияна Димитро-
ва, много ентусиазиран по 
време на подготовката, както 
и на самия рецитал) – „Дово-
лен съм от себе си! Почувствах 
се горд, че съм българин!“

Петко Франгов, 8 г., зрител 
- „Много ми харесаха всички 
стихотворения и песни. Дано 
госпожа Донева да прави таки-
ва клипчета за всеки празник!»

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Честит 70-ти юбилей 

на Анастасия (Сийка) Йорданова Павлова

Пожелаваме ти дълги години –
здраве и благополучие!
Нека щастието и късмета
винаги да бъдат с теб!
И всичко онова, което най-силно те е 
радвало през годините да се удвоява!

От семейството

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%BE_%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%BE_%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2


4 Вторник, 27 април 2021 г.

Адрес на редакцията:
9680 град Шабла, ул. “Равно поле“ № 35, тел: 05743/ 44-21, 
e-mail: vestnik.izgrev@gmail.com 
интернет страница: www.shabla.bg 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП: Йордан Енев, Йорданка Радушева

СЪТРУДНИЦИ: Мария Недялова, Георги Стефанов, Дияна Димитрова, 

Николинка Георгиева, Мария Дончева, Невена Огнева, Деян Димитров, Галя Камберова, 
Христина Радева-Стоицева

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА: Марин Цанов
ПЕЧАТ: Печатница “Влади” – В. Влаев, Каварна

ОТЛИЧНИЦИТЕ

На 25 април  - „Цветница“, в с.Тюленово гостува „Лазарска гру-
па“ от с.Паскалево. Те поздравиха с песните си жителите и гос-
тите на селото. На този светъл, красив и цветен празник, де-
цата пяха за здраве и благополучие. Като завършек на празника 
се хвърлиха венците от върбови клонки в морето.

Освен на върха на почетната стълбичка в Шабла, Тодор Петров 
от СКЛА „Добрич“ си извоюва в нашия град и квота за Европей-
ското първенство.

СК „Суперспорт“ от Варна спечели рекордните за турнира 10 
златни медала.

СКЛА „Добруджа (Добрич) се прибра в областния център с 6 
златни отличия.

Най-младият български лекоатлетически клуб -  „Виктория“ 
(Варна) извоюва 4 златни медала. Вторият отляво е 92-годиш-
ният треньор, Пенчо Пенев.

ФОТООКО

ПЕТИ ТУРНИР  „КОСТА ВАСИЛЕВ“ – 
ПРАЗНИК В ШАБЛА НА ЛАЗАРОВДЕН
Следва от стр. 1

Освен че е най-титулования състезател 
на  СКЛА „Нефтяник 2014“, Кремена Ди-
митрова безспорно е и най-константния 
шабленски атлет в „нашия“ турнир. И ос-
вен това тя надгражда над постиженията 
си. На миналогодишното издание на тур-
нира, Креми спечели златен медал на гюле 
и бронзови на скок дължина и в щафетата 
4х100 м. В неделя на гюлето тя бе отново 
на върха, а на скока дължина и в щафета-
та медалите й са с по-благороден блясък – 
сребърни. 

Вече сме изчерпали епитетите за пред-
ставянето на Кремена в сектора за тласкане 
на гюле, но в цифрите няма емоция – шам-
пионка с 10.35 м., на 1.70 м. от втората, на 

99 см.от миналогодишното шампионско 
постижение на Креми. Резултатът й в не-
деля беше и лично постижение с двуки-
лограмовия уред на Кремена Димитрова 

за годината. То се задържа като такова 
по-малко от 24 часа, но за това ще четете 
в следващия ни брой... Втора и трета след 
Креми се наредиха две представителки на 
СКЛА „Черно Море 2005“ (Балчик), Теодо-
ра Андреева (дъщеря на основателя на клу-
ба и шабленец, Адриан Андреев) и Симона 

Николова, съответно с 8.65 и 6.84 м.
Сребърния си медал в скока на дължи-

на, Креми „изкова“ в последния си опит. 
След фал в първия и 4.36 м. във втория 
опит (които й отреждаха 6 място), наша-
та атлека се „събра“ и в последния си скок 
преодоля 4.51 м. Така тя изпревари за „сре-
брото“ с 2 см. Владислава Бойчева от СК 
„Радуканови“ (Видин). Шампионка стана 
съотборничката на Бойчева, Ивайла Миш-
ина с постижение от 4.99 м.

Като стана дума за СК „Радуканови“ 
(Видин), до тази година, Кремена Дими-
трова участваше в щафетните бягания с 
три момичета от видинския клуб. В събота 
на Градския стадион в Шабла, досегашните 
съотборнички на Креми бяха ангажирани в  
бягане във възрастта си  ( Бел. ред. - до 16 г., 
където извоюваха титлата в конкурецията 
на СК „Супер Спорт“ (Варна)) и нашата ат-
летка сформира квартет при до 14-годиш-
ните със Стефани Димитрова, Мартина 
Шикова и Веселина Белчева – и трите от 
ЛК „Виктория“ (Варна). Кремена бе на вто-
ри пост в щафетата, която извоюва сребър-
ния медал с 59.20 сек. Шампионки станаха 
момичетата от СК „Супер Спорт“ (Варна) 
с 56.30 сек., а трети остана карето на СК 
„Черно Море – Атлетик“, също от морската 
ни столица, с време 1.01.30 мин.

В най-масовата дисциплина в турнира 
– „200 м. момичета 2008 г.“, регламентът 
не предвиждаше полуфинални бягания и 
финал, а крайното класиране се формира 
от времената от сериите. С 29.30 сек., Кре-
мена Димитрова зае петото място от 29 
участнички. И  тук със „златото“ се окичи 
Ивайла Мишина от СК „Радуканови“ (Ви-
дин).

Безспорният венец на петия лекоатле-
тически турнир-мемориал „Коста „Васи-
лев“ бе хвърлянето на копие при жените. 
Националната шампионка и рекордьорка 
на България, Михае-
ла Петкова „КЛАСА“ 
(София) премери сили 
в сектора с шампион-
ката и рекордьорка на 
Люксембург, Ноеми 
Племинг. Страничният 
вятър не помагаше на 
атлетките, но Михаела 
взе своето с 58.60 м. още 
в първия си опит – лич-
но постижение за сезона 
и с 58 см. по-добро от 
миналогодишното й на 
турнира. В шестия си 
последен опит, Ноеми 
изпрати уреда на 54.62 
м. за сребърния медал. 
Бронзовото отличие остана за Лили Стой-
чева от СК „Атлетик“ (Хасково) с 45.42 м.

За съжаление нямаме място да споме-
нем всички атлети, в различните възрасти, 
които впечатлиха с изявите си на турнира, 
но ретроспективно ще споменем клубове-
те, излъчили 38-те шампиони в събота в 
Шабла.

. СК „Суперспорт“извоюва 10 златни ме-

дала в бяганията и скоковете,  СКЛА „До-
бруджа (Добрич) – 6, а  СК „Радуканови“ 
(Видин) – 5. ЛК „Виктория“ (Варна) спе-
чели 4 от най-ценните отличия в турнира.
(бел. ред. Няма как да не споменем, че клу-
бът е основан преди по-малко от година, а 
на турнира „Коста Василев“ титлите, които 
извоюва са в  широк спектър – скок от мяс-
то и 60 м. при най-малките момчета, 200 м. 
при 14-годишните, гюле при девойките под 
18 г.).  В хвърлянията, АК „Георги Дъков“ 
(Плевен) спечели 4 титли, а СК „Мизия“ от 
едноименния град, СЛАК „Дунав“ (Русе) и 
СКЛА „Добрич“ (Добрич),  – по 2. С пости-
жението, с което извоюва златния медал в 
дисциплината „тласкане на гюле за юноши 
под 20 г.“ - 18.18 м., Тодор Петров от доб-
ричкия клуб покри норматива за Европей-
ското първенство за младежи. Преминала-
та тази година във възраст „девойки под 
20  г. екзотична Емма Милчева от СКЛА 
„ХАММЕР“ (Трявна) защити миналого-
дишната си титла в тласкането на гюле. В 
гюлето при мъжете пък,  Христо Банков 
от СКЛА „Черно Море 2005“ (Балчик) взе 
„златото“ с убедителните 16.89 м. За титла-
та на  Михаела Петкова от „КЛАСА“ (Со-
фия) писахме по-горе.

На Градския стадион в Шабла в събота 
присъстваше цялото семейство Андрееви 
от Балчик. Бащата Андриан като треньор 
на  СКЛА „Черно Море 2005“ (Балчик) и съ-
дия в сектора за хвърляния, майката Деси 
помагаше в администрирането в  секрета-
риата, едната дъщеря Теодора като състе-
зател в тласкането на гюле и синът Вален-
тин като зрител. Помолихме олимпийския 
вицешампион в хвърлянето на чук от Буе-
нос Айрес през 2018 г. и национален рекор-
дьор, Вальо Андреев за няколко думи за 
„Изгрев“: „ От създаването на турнира не 
съм пропускал издание. За тазгодишното 
– състезанията на гюле при младежите до 
20 г. и при мъжете, като и на копие при же-

ните бяха много силни. 
От участието на Миха-
ела (бел. ред – Петкова) 
турнирът печели много. 
Всяка година на турнира 
се събират много хора 
от цяла България. Това 
е безценно за популяри-
зирането на Шабла като 
туристическа дестина-
ция!“

В заключение на об-
зора петото издание 
на турнира-мемориал 
„Коста Василев“ мо-
жем да споменем един 
епизод, на който пуб-
ликата стана свидетел.  

92-годишният  треньор в ЛК „Виктория“ 
(Варна), Пенчо Пенев даваше указания 
на 9-годишния си състезател Теодор Сте-
фанов, след което невръстният лекоатлет 
спечели златните медали в скока от място 
и на 60 метра. Ето такъв социален феномен 
е леката атлетика, а турнирът Коста Васи-
лев“ е неговият проводник в нашия град.

Йордан Енев

Кремена Димитрова – отново на върха в 
тласкането на гюле.

Опитът, с който Креми се пребори за 
сребърния медал в скока на дължина.

Кремена поема щафетата от Стефани 
Димитрова…

Рекордьорката на Люксембург във хвър-
лянето на копие - Ноеми Племинг

Шампионският опит на Михаела Петкова.

Валентин Андреев
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