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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Трѣбва да се помни, че въ тази нощь е необходимо да се рѣши 
сѫдбата на Одринската крѣпость.
Връщане назадъ нѣма!
Противникътъ трѣбва да бѫде сломенъ!
Напрѣдъ ни чакатъ слава и миръ, назадъ – безчестие и смърть!“

Точка 6 на заповед № 2887 за атака и овладяване 
фортовете на Одринската крепост на  генерал-майор  

Георги Вазов, главнокомандващ на българските войски.

ВМЕСТО МИСЪЛ НА БРОЯ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Уважаеми именици,
Уважаеми военнослужещи и 

войни от запаса и резерва,
На 6-ти май честваме Деня на 

храбростта и Българската армия 
и православния празник на св. 
Георги Победоносец – покровител 
на войнството, овчарите и стадата. 
Празник, дошъл от древността, 
наситен с емоциите на пролетта. 
Ден, който ни носи надеждата за 
успешна и плодотворна година, 
копнежа за по-добър живот.

В навечерието на Деня на 
храбростта и Българската армия 
да се преклоним пред героизма и саможертвата на знайните и 
незнайните войни, защитавали свободата и независимостта на 
България. Да засвидетелстваме уважение към офицерите, сержантите 
и войниците, които с чест, достойнство и доблест са служили и 
служат в редовете на Българската армия.

На 6-ти май празнуват и всички, които носят името Георги. 
Празнуват земеделци и животновъди в очакване на плодородна и 
благосклонна година. Да запазим и предадем на идващите след нас 
тяхното трудолюбие, обичаите им, наследени от дедите.

Нека светлият празник донесе във всеки дом здраве, надежда, 
вяра и благоденствие!

Да бъдат честити, силни и успешни всички именници и с гордост 
да носят своето име!

На военнослужещите пожелавам да са здрави и с отговорност да 
изпълняват своя дълг към Родината!

Честит празник! 
С уважение,

МАРИЯН ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

СКЪПИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
НА ОБЩИНА ШАБЛА,

Месец май е изпълнен с праз-
ници и надежда за ново възраж-
дане на природата и хората!

Един от най-красивите дни 
е 6 май – Гергьовден, на кой-
то празнуват животновъдите, 
българската армия и запасното 
войнство.

На всички именици и празну-
ващи, от сърце пожелавам здраве, 
положителни емоции, радост в се-
мействата и много слънчеви дни!

С уважение,
Д-р ЙОРДАНКА СТОЕВА
Председател на Общински 

съвет-Шабла

КРЕМЕНА ДИМИТРОВА – 
С НОВИ „ЗЛАТО“ И ЛИЧЕН 
РЕКОРД В БАЛЧИК

Четете интервюто на  Веселин Василев на стр. 4

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ 
на в-к „Изгрев“, 

ОЧАКВАЙТЕ СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ 
НА ВЕСТНИКА НА  
18 май (вторник).

От редакцията

ПОЗДРАВЯВАМ

езерчани и гостите на 
Езерец, както и всички 

жители на община Шабла 
с празника на селото – 

Гергьовден!

Каним всички на храмовия 
празник на църквата „Св. Георги 
Победоносец“ в Езерец на 6 май, от 11:00 
часа.

Кметски наместник на Езерец,  
Станчо Станчев

ШЕСТИ МАЙ - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И ДЕН НА 
ХРАБРОСТТА (ИЛИ СЕДЕМТЕ УДАРА НА БАРАБАНА )

От създаването на България 
през 681 година до днес Българ-
ската армия винаги е била гарант 
за съществуването ни като на-
род и държава. Водила безброй 
тежки битки през вековете, тя 
винаги се е ползвала с обичта и 
доверието на българите. Българ-
ската армия винаги е била обект 
на гордост и пример за прояве-
на храброст и героизъм. От Хан 
Кубрат до наши дни родната ни 
армия изкова сама своята успеш-
на история. Героизмът и военни-
те умения на българите са кате-
горично признати от световни 
военни специалисти. Отделни 
операции на Българската армия 
през Балканската и Първата све-
товна война са влезли трайно в 
учебниците и до днес се изучават 
във военните академии по света. 
Почти винаги нашата армия се е 
изправяла срещу по-многоброен 
противник и го е побеждавала. 
През всички войни, които е во-
дила, за своята свобода и неза-
висимост България е дала над  
155  000 свидни жертви. Днес 
нито един музей в света не може 
да се похвали, че има пленено 
българско бойно знаме.

За официалното създаване на 
Българската армия се счита дата-
та 20 юли 1878 година, когато със 
Заповед № 1 на Руския имперски 
комисар у нас Княз Александър 
Дондуков-Корсаков е създадена 
Българската земска войска.

Винаги при тържествена за-
ря-проверка оркестърът прави 
седем удара с барабани и ги от-
броява на глас. Това са седемте 
най-големи победи на Българ-
ската армия. Кои са те:

БОЕВЕТЕ НА ВРЪХ ШИП-
КА. От 26 до 28 август 1877 годи-
на 3100 руски войни и 535 бъл-
гарски опълченци се изправят 
срещу 8200 турски войници. Не-
виждан и нечуван героизъм про-
явяват българите в тези три дни.

БИТКАТА ПРИ СЛИВНИ-
ЦА. От 17 до 19 ноември 1885 
година. Отново три дни, из-
пълнени с храброст и смелост. 
Българската армия се сражава 
срещу два пъти по-многоброй-
ната Сръбска армия, която е и 

по-добре въоръжена.
БИТКАТА ПРИ ЛОЗЕН-

ГРАД. От 22 до 24 октомври 
1912 година. Нови три дни, през 
които героичната Българска ар-
мия напълно опровергава над-
менния маршал фон Дер Голц, 
който заявява, че „тази крепост 
може да бъде превзета само след 
шестмесечна обсада и то само от 
прусаци“. В най-тежкия за на-
шата войска момент оркестрите 
засвирват „Шуми Марица“, кое-
то допълнително я мотивира 
и тя се вдига на победен щурм. 
Оказва се след битката, че няма 
музикален инструмент, който да 
не е пробит от вражески куршум 
или шрапнел.

БИТКАТА ПРИ СРЕДНО-
ГОРЕЦ (РОДОПСКАТА ШИП-
КА). Трети ноември 1912 година. 
Въпреки нареждането на глав-
ното командване на Българската 
армия за отстъпление полко-
вник Владимир Серафимов, ко-
мандир на 21-ви Средногорски 
полк, умишлено не изпълнява 
заповедта и не отстъпва. Сре-
щу българската войска е четири 
пъти по-многобройната и мно-
го по-добре въоръжена турска 
армия. Българите отбиват пет 
вражески атаки и преминават в 
контранастъпление. Така пози-
циите са удържани и българска-
та територия защитена.

АТАКАТА НА КОРАБА 
„ДРЪЗКИ“. На 32 мили от Варна 
в лоши метеорологични усло-
вия корабът „Дръзки“ забеляз-
ва крайцера Хамидие. Мичман 
първи ранг Георги Купов отдава 
заповед, „Дръзки“ приближава 
турския кораб на 50-100 метра 
при пълна светломаскировка и 
изстрелва торпедо. Ударена е но-
совата част на Хамидие, последва 
взрив и пожар. „Дръзки“ веднага 
се опитва да се оттегли и въпре-
ки многобройните попадения 
върху него от тежките корабни 
оръдия на крайцера успява да 
избяга. Това е първата морска 
битка на Българската армия.

БИТКАТА ПРИ БУЛАИР. 
Отново битка срещу многобро-
ен противник. Непрекъснати 
атаки от турската войска от шест 
часа сутринта, но всички - без-
успешни. След 12 часа жестоки 
битки турската войска е върната 
там откъдето е тръгнала само че 
с 6000 войници по-малко. Об-
щите загуби на българската ар-
мия са трима убити офицери и 
118 войници.

БИТКАТА ПРИ ОДРИН. На 
25 и 26 март 1913 година Бъл-
гарската войска, обхваната от 
невероятен боен дух и без страх 
от смъртта, започва атаката на 
източната част на Одринската 
крепост и само след осем часа 

я завладява. Оттам е осигурено 
влизането и превземането на 
града. Тази битка слага край на 
Балканската война.

Нека да отдадем заслужено 
внимание и на още три победи 
на нашата армия.

БИТКАТА ПРИ ТУТРА-
КАН. Провокирана от неприя-
телски войски, българската ар-
мия не само изгонва вражеските 
войски от града, но и след два 
дни превзема Букурещ.

БИТКАТА ПРИ ЧЕРВЕ-
НАТА СТЕНА – (Връх в Баба 
планина , намиращ се днес в Се-
верна Македония и Гърция). Там 
пет френски дивизии, напълно 
окомплектовани, и една сръб-
ска капитулират безславно пред 
българския щик.

БИТКАТА ПРИ ДОЙРАН. 
От 16 до 19 септември 1918 го-
дина. Няколкодневни жестоки 
боеве с множество прояви на ге-
роизъм от българската войска. 
Резултатът е 60 000 загинали от 
Антантата – четири английски 
дивизии плюс една френска и 
две гръцки дивизии само срещу 
една българска. Седем срещу 
едно. Загубите на Българската 
армия - под 500 убити.

Продължава на стр. 3

Българският княз Александър и неговият брат Франц Йосиф 
по време на битката при Сливница на 17 ноември. Рисунка от 
Антон Пьотровски, кореспондент от България на “The Graphic”, 
бр. 836, 28 ноември

Битката при Булаир през 1913 
г. е вдъхновила Ярослав Вешин 
за знаковата му картина  „На 
нож! (Атака)“ .
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КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

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

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

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!

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

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”                                                                                       

ВРЕМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА 
„ЮНИОН ИВКОНИ“ И „ЕТАП ГРУП“

Шабла – София – тръгване в 21.00 часа, 
пристигане в София в 5.50 часа.

София – Шабла – тръгване в 10.30 часа, 
пристигане в Шабла в 19.05 часа.

Работно време ва офиса в Шабла в сградата 
на хостел „Шабла“ (откъдето тръгват и  където 
пристигат автобусите): 8.30 часа – 13.00 часа

Телефон за връзка: 0879 356 055

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

ПРОДАВАМ
ярмомелка, 250 лв.

Тел. за връзка – 0889/85-14-93

ДАВАМ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ
Две площи от по 1 дка. Имотът се намира на ул. „Веслец“№ 11 

в Шабла, електрифициран е, с кладенец и помпа.
Телефон за контакт:0885/374-138

О Б Я В А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, ал.1 от 

Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и чл.97, 
ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 200/31.03.2021 г. на Общински съвет 
гр.Шабла и Заповед № РД-04-169/16.04.2021 г. на Кмета на Общи-
ната, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на 

следния имот – частна общинска собственост :

Решение 
на

Общин-
ски

съвет гр. 
Шабла

Имот Местона
хождение
(населено 

място)

площ
кв.м

Начална
тръжна

цена 
(лева) 

без ДДС

Депозит 
на

вноска
(лева)

200/31. 
03.2021 

ПИ 
24102. 

501.344
УПИ ХII, 

кв.38

с. 
Дуранкулак

489 10 
214,00

2 042,80

  
Търгът   ще  се проведе на 13.05.2021 г. (четвъртък) от 10:30 часа в засе-
дателната зала на Общинска администрация гр. Шабла.
Стойността на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) лева и се за-
плаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа на 10.05.2021 г.
Получаването на тръжната документация става в стая 106 на Общината 
от 22.04.2021 г. до 16:00 часа на 10.05.2021 г., след представяне на доку-
мент за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 22.04.2021 г. до 10.05.2021 г. от 
13:00 до 16:00 часа.
Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената начална тръж-
на цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF 
при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД до 16:00 часа на 10.05.2021 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за об-
служване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 10.05.2021 г.
Допълнителна информация - в служба „Общинска собственост”, 
стая 108 или на тел.05743/40-45, вътр.108 

О Б Я В А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, ал.1 от 

Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и чл.97, 
ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 198/31.03.2021 г. на Общински съвет 
гр.Шабла и Заповед № РД-04-168/16.04.2021 г. на Кмета на Общи-
ната, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на 

следния имот – частна общинска собственост:

Решение 
на

Общински
съвет гр. 
Шабла

Имот Местона
хождение
(населено 

място)

площ
кв.м

Начална
тръжна

цена 
(лева/ 

без ДДС

Депозит 
на

вноска
(лева)

198/31. 
03.2021 

ПИ 
39493. 

501.703
УПИ VIII, 

кв.5

с.Крапец 627 28 230,00 5 646,00

  
Търгът   ще  се проведе на 13.05.2021 г. (четвъртък) от 10:00 часа 
в заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.
Стойността на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) лева 
и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа на 
10.05.2021 г.
Получаването на тръжната документация става в стая 106 на Об-
щината от 22.04.2021 г. до 16:00 часа на 10.05.2021 г., след пред-
ставяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 22.04.2021 г. до 10.05.2021 
г. от 13:00 до 16:00 часа.
Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената на-
чална тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 3300 
207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД до 
16:00 часа на 10.05.2021 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за об-
служване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 10.05.2021 г.
Допълнителна информация - в служба „Общинска собственост”, 
стая 108 или на тел.05743/40-45, вътр.108 

ПОКАНА
 ЗА ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА 1894” ГР.ШАБЛА
На основание чл.15,ал.1 от Закона за народните читалища 

Настоятелството на Народно читалище „Зора 1894” гр.Шабла
свиква Общо отчетно-изборно събраниена  20.05.2021г. (четвъртък)

 от 17.00 часа в Зрителната зала (Салона) на читалището при следния
 ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет от Настоятелството за дейността на НЧ ”Зора1894” – 
гр.Шабла за 2020г.

2. Отчет на Проверителната комисия при НЧ ”Зора184” – гр.Шабла за 
2020г.

3. Приемане на бюджет на НЧ ”Зора1894” – гр.Шабла  за 2021 г.
4. Приемане на План за работата на НЧ ”Зора1894” – гр.Шабла за 

2021г.
5. Избор на Читалищно настоятелство.
6.  Избор на Председател на Читалищното настоятелство.
7.  Избор на Проверителна комисия.
8. Други.

Каним всички членове на читалището да присъстват.          
Ще се спазват всички противоепидемични мерки.

При липса на кворум събранието се провежда в същия ден от 18.00 
часа в същата зала и при същия дневен ред (чл. 15, ал. 3 от ЗНЧ)

ПОКАНА 
УС на ЗК „Приморец“, с. Тюленово свиква Редовно годишно 

отчетно събрание на 29.05. 2021 г. от 8:00 в клуба на с. Тюленово
ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане и освобождаване на член-кооператори.
2. Отчет на УС и КС за 2020 г.
3. Приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г.
4. Освобождаване на Председателя, УС и КС от отговорност за дей-

ността им през 2020 г.
5. Други.

При липса на кворум, събранието ще се проведе 1 час по-късно, съгласно 
Закона за кооперациите, независимо от броя на присъстващите.

mailto:order@makmetal.eu
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ПОЗДРАВ КЪМ ПРИЯТЕЛИТЕ

Учениците от СУ „Асен Златаров“ поздравиха своите прияте-
ли от Икономическия колеж в Мангалия по случай великденските 
празници, като изработиха великденски картички и сувенири.

ПОЕТИЧЕН КЪТ 

ГЕРГЬОВДЕН
Ще накършат момчетата върбови клони, 
ще накитят вратите, иконите, 
и обор, и хамбари, и плевня висока, 
и кошара - за здраве на стоката.

А мъжете ще колят гергьовски курбани 
и щом бият вечерня камбаните, 
ще отидат жените със дискоси бели 
да споходят пред празник умрелите. 
Вечерта ще прекръстят децата заспали, 
пред светията свещ ще запалят те 
и ще легнат доволни, и сън ще сънуват, 
и ще бъде той светло празнуване.

Че в зори свети Георги, ранил преди всички, 
преди будните баби и птичките, 
своя бял кон ще яхне, през плет и огради 
ще прескочи, ще иде в ливадите, 
ще се мерне в лозята, в горите ще викне, 
ще обходи посевите никнали, 
и ще благослови той по божа поръка 
изкълнилите пролетни стръкове - 
да пораснат, да станат до пояса нива, 
да достигнат до жътва небивала...

А момците ще вържат в градините люлки, 
да люлеят момите и булките - 
и над тях от овошките цвят ще се рони, 
ще се слънцето смее през клоните, 
ще кънтят надалеко припевки и глуми 
и ще светят лицата им румени...

Елисавета Багряна

150 ГОДИНИ НЧ”СЛЪНЦЕ 1871” В КРАПЕЦ 
В условията на постоянно 

променящите се противоепи-
демични мерки през послед-
ната година, не сме спрели да 
работим. Редуването на пери-
оди на затягане и разхлабване 
на ограниченията ни накара 
да излезем от рамките, с които 
бяхме свикнали. Годишни про-
грами с ежегодните дейности 
и мероприятия, повечето пре-
върнали се в традиция, станаха 
неизпълними.  Наложи се сво-
евременно - в промеждутъци-
те, както се казва: „от днес за 
утре“ да организираме и про-
веждаме отделни инициативи. 
Трудности възникнаха също и 
в репетициите, и в участия на 
съставите. Кръжоци, клубове 
по интереси, образователните 
и спортните дейности, които 
се поддържат към читалището, 
отбелязаха своя рекорден ми-
нимум, с изключение на тема-
тичните информационни табла 
и витрини, както и мероприя-
тията на открито.

Единствено читалищната 
библиотека остана постоянно 
работеща, като и там се въве-
доха ограничения. Читалнята 
спря да работи, ограничи се 
свободния достъп на читате-
лите до библиотечния фонд и 
трябваше ние да им избираме 

и предлагаме книги. Обслуж-
ването на потребителите се 
извършваше вън, на входната 
врата на сградата. Върнатите 
книги се  поставяха на отдел-
но място - под карантина за 72 
часа, тъй като нямаме уред за 
дезинфекция на книги. Някол-

ко пъти през годината обогатя-
вахме  фонда си с нови книги, 
за да задоволим интересите и 
търсенията на нашите чита-
тели. И така, работейки на от-
крито, ежедневно имахме въз-
можността да се срещаме не 
само с нашите потребители, а 
и с много повече хора, които се 
спираха при нас.Често се съби-

раше малка групичка и така от 
дума на дума се стигаше до ня-
каква тема, по която всеки съв-
сем естествено и непринудено,  
изказваше своите виждания и 
знания. Темите бяха разноо-
бразни, свързани с различни 
аспекти на живота. Най-впе-

чатляващото беше, че деца, 
младежи и възрастни съвмест-
но участваха в обсъжданията. 
Искам да подчертая, че при 
планирано културно-образова-
телно мероприятие с определе-
на тема, място, дата и час това е 
голяма рядкост да се случи, тъй 
като такива се организират и 
провеждат по възрастови гру-

пи.Така се зароди една по-раз-
лична информационно-обра-
зователна форма. 

Замисляйки се за работата 
на нашето читалище в годината 
на пандемия, се връщам назад 
във времето, преди повече от 
170 години, още преди раж-
дането на първото българско 
читалище. Време, когато в учи-
лищата, на вратата на стаята, 
където е била библиотеката,  са 
закачвали табела с надпис „ЧИ-
ТАЛИЩЕ“. Всичко това показ-
ва, че библиотечната дейност, 
като основна и първоначална  
при създаването на читалища-
та, все още си тежи на мястото 
и продължава да работи и съ-
ществува при всякакви усло-
вия.

Тази година нашата чита-
лищна библиотека навърш-
ва 150 години. Години, през 
които се е помещавала в раз-
лични сгради, подменяло се е 
обзавеждане, различни библи-
отекари са работили в нея.  За 
разлика от всички  любителски 
читалищни  форми, които са се 
разкривали и прекъсвали дей-
ност, библиотеката ни никога 
не е спирала да работи. 

Мария Дончева, 
Читалищен секретар на 

НЧ”Слънце 1871”, с. Крапец

ШЕСТИ МАЙ - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА 
АРМИЯ И ДЕН НА ХРАБРОСТТА
Следва от стр. 1

Солунското примирие от 29 
септември 1918 година оставя 
в плен на сръбска територия 
обезоръжени 100 000 офицери и 
войници. Един от тях е подпол-
ковник Марин Куцаров, коман-
дир на 19-ти пехотен Шуменски 
полк. На 6 октомври подполко-
вник Куцаров събира целия ли-
чен състав на полка - около 3500 
войници, и заповядва на знаме-
носеца да му предаде знамето, 
след което казва: „Реших, знаме-
то на полка ще бъде изгорено на 
тази клада пред вас. Изгорено, 
но неопетнено!“ И поставя зна-
мето в огъня. Целият полк отда-
ва чест в последния път на своя 
символ. Българските войници 
стоят и гледат така, като че ли са 
им взели душата. Българската 
армия престоява девет месеца 
в плен. ИСТИНАТА. 
По принцип знамето 
се съхранява в пол-
ковата палатка при 
командира на полка. 
Точно там подполко-
вник Куцаров откъсва 
знамето от дръжката, 
сгъва го внимателно 
и го зашива в хаста-
ра на своята куртка. 
На негово място на 
дръжката навива ста-
ри парцали, поставя 
калъфа му и го прис-
тяга добре. Така в 
огъня изгаря дръжка-
та и навитите на нея 
парцали. Със знамето, 
зашито в куртката му, 
подп. Куцаров преми-
нава в плен през чети-
ри лагера. През месец май 1919 
година той и полка се завръщат 
в Разград. И вместо да бъде по-
срещнат възторжено се усеща, 
че в другите офицери има враж-
дебност. Някои даже открито 
заявяват, че подп.Куцаров няма 
място в тяхната бойна част. Пи-
тат го защо не е сложил край на 
живота си след този позор, как-
то би постъпил един български 
офицер.

Именно тогава подп. Куца-
ров разкъсва хастара на своята 
куртка и изважда запазеното 
знаме на 19-ти пехотен Шумен-
ски полк. След създалата се еу-
фория знамето, носено от него, 

преминава в празнично шест-
вие през целия град.

В последните дни от живота 
си генерал Марин Куцаров каз-
ва на своя син: „Отговорност-
та и усещането са невероятни. 
Спах със знамето 139 дни, но 
не предадох честта си и Бълга-
рия“.

А ето и спомените на моя 
дядо Димо Минков, участвал в 
превземането на Одрин: „Ние 

бяхме оставени в резерв и чака-
хме заповед. Бяхме се събрали 
на групи по 5-6 човека и си го-
ворехме. Рано сутринта започ-
наха да се чуват оръдията. След 
около час гледам къде двама, 
къде трима вземат пушките и 
се изнасят към града. Попитах 
ги: „Какво става?“ „Къде отива-
те?“ А те троснато ми отговори-
ха: „Какво да чакаме. Нашите 
братя се бият от сутринта, а ние 
тук си приказваме.“ Скочихме 
като ужилени и хукнахме към 
фронтовата линия. С присти-
гането си директно влязохме в 
боя, а нашите вече бяха започ-
нали навлизането в самия град. 
Жестока битка за всяка къща 
и всяка улица. В един момент, 
казва дядо ми, един офицер 
изпраща един войник да изви-
ка резерва, след малко изпра-

ща втори, и след това и трети. 
Добре, питам аз, защо трябва 
да изпраща трима човека за 
едно и също нещо. Защото е 
война синко, отвръща ми той, 
не се знае кой ще стигне. Когато 
казахме на този офицер, че ние 
сме от резерва и че се бием от 
сутринта, той се хвана за гла-
вата, после ни прегърна и само 
каза: „Браво, братя!“ 

Баща ми, Генчо Димов, е 

участник в двете фази на Вто-
рата световна война, ранен 
на фронта. След лекуването в 
полковия лазарет отново е на 
фронта.Той ми е разказвал, че 
голям проблем на лекарите в 
лазарета са недоизлекуваните 
ранени, които не искат да стоят 
там, а да се върнат на фронта. 
След като не получат разреше-
ние, просто бягат от лазарета и 
отново отиват в своята част.

Шести май е особен ден и за 
мен, защото посветих 25 годи-
ни от своя живот в служба на 
България. На практика се явя-
вам трето поколение, свързано 
със защитата на Родината. Това 
е ден за приятни спомени от 
службата, спомени за преодо-
лените трудности, за безсънни-
те нощи, на моменти живот на 
предела на човешките възмож-

ности. Както обичам 
да казвам, жегата, 
студът, снегът, кал-
та, дъждът и мизе-
рията бяха моят ка-
бинет. Така обаче се 
изгражда характе-
рът. Ако днес трябва 
да избирам своя път 
в живота, отново 
бих тръгнал по този.

С моята съпруга 
Милена Тодорова 
имаме две дъщери. 
Между придоби-
ването на своите 
образования и ква-
лификации те ус-
пяха да завършат 
двугодишен курс в 
Националната ака-
демия на българ-

ските командоси в пълен обем. 
Подготвени са така, че, ако 
утре свирне тръбата, са гото-
ви да влязат в окопа. Ние със 
съпругата ми си свършихме 
работата, защото подготвихме 
четвъртото поколение защит-
ници на Майка България.                                                            

 ЕМИЛ ТОДОРОВ – 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОСЗР 

ШАБЛА

На 11 март, 1913 г. Започва атаката на Одрин.

ИЗКУПУВАМ  
земеделска земя в общините Шабла, 

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

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ТРУДА ЗА ШАБЛА!
Ще си позволя да използвам 

страниците на общинския в-к 
– „Изгрев“, за да изкажа свои-
те мисли и чувства след V-ия 
турнир по лека атлетика „Коста 
Василев“, който се проведе в на-
шия град на 24 април.

Присъствал съм на всички 
досегашни издания на турни-
ра и ми направи впечатление, 
че сега организацията беше на 
топ-ниво. На пистата нямаше 
лутане и чакане, всеки участ-
ник си знаеше началния час 
за дисциплината и той беше 
обявения по програма. Дру-
гото, което за нас зрителите (а 
сигурен съм и за състезатели 
и треньори) беше много по-
лезно, беше информационното 
табло. На него след завършва-
нето на надпреварата във всяка 
дисциплина, от секретариата 
на съдийската маса излагаха 
принтираните резултати, кои-
то са се получили. Данните се 
обработваха бързо и всички 
на стадиона знаехме какво се 

случва – кой, от кой клуб с как-
во постижение е завършил. За 
състезателите, които пожелаят, 
от секретариата принтираха и 
програмата, все пак, някои от 
участниците бяха 8-9 годишни..

Основното, което искам да 
споделя е, че останах впечатлен 
и възхитен от нашата Кремена 
(Бел. ред. – Димитрова). Кре-
ми, ти ме просълзи! По време 
на твоето участие и на гюлето, 
и и на скока, и на 200-те метра, 
и в щафетата, аз се почувствах 
горд, че съм шабленец и позна-
вам теб, и цялото ти семейство. 

Благодаря ти за труда, твоя 
и на твоя баща и треньор Ве-
ско (бел. ред – Василев)! Пред-
полагам, изказвам и мнението 
на своите съграждани, защото 
това е труд и пот в името на 
Шабла! Желая  ви здраве и бъ-
дещи успехи!

А ти, Креми, сега си лицето 
на нашия град пред България!

Благодаря ти!!! 
Момчил Златков

От 23 до 25 април, в Пазарджик се проведе Държавното първен-
ство по кик бокс (лоу кик). На него, при дебютно си участие на 
такъв форум, 13-годишният шабленец, Александър Тодоров спе-
чели 3 място. Бронзовия си медал, състезателят на СК „Ринг“ 
(Каварна) извоюва в кат. до 42 кг., фул-контакт.

ФОТООКО

СЛЕД ПЕТИЯ ТУРНИР „КОСТА ВАСИЛЕВ“
През изминалата седмица, когато еуфорията около петия 

национален турнир-мемориал „Коста Василев“ отшумя, се 
обърнахме за впечатления от  турнира към няколко от тре-
ньорите, чиито атлети се състезаваха в събота (24 април) на 
Градския стадион в Шабла. Въпреки че в момента са в разгара 
на състезателния сезон, точни както всички хора, които се за-
нимават със спорт, те откликнаха на поканата на „Изгрев“:

Галин Костадинов, треньор 
в СКЛА „Добрич“  - „Турни-
рът бе на отлично ниво! Дово-
лен съм от моите състезатели, 
всички постигнаха лични ре-
зултати за сезона. Тошко (бел. 
ред. – Петров, на тласкане гюле 
за юноши до 20 г.) покри в Ша-
бла норматива за Европейското 
първенство ( бел. ред. - 18.18 м. 
резултат на Тодор Петров на 
турнира „Коста Василев) , има-
ме още два турнира през които 
той може да покрие и този за 

Световното (8.30 м.). Убеден 
съм в неговите възможности и 
че той ще го направи.“

Мирослав Радуканов, тре-
ньор в СК „Радуканови“ (Ви-
дин) – „Просто нямам какво 
да кажа като забележки за 
организацията – всички дис-
циплини си бяха по обявената 
програма, без закъснения. Това 
особено в бяганията е много 
важно. Предвид ветровитото и 
студено време, съм доволен от 
моите атлети. Постижението 

на Ивайла Мишина при моми-
четата до 14 г. на 200 м. – 27.10 
сек. си е за отбелязване.“

Борис Воденичаров, тре-
ньор на националната шампи-
онка и рекордьорка в хвърля-
нето на копие, Михаела Петкова 
– „Супер организация! На фона 
на многото дисциплини, всичко 
беше по програма, навреме. В 
Шабла трупаме само позитивни 
емоции! Поздрави за всички тук 
от Михаела и мен!“

Соня Илиева, личен тре-
ньор на Ноеми Племинг (Люк-
сембург) – „Прекрасна орга-
низация! Разбрах защо хората 
пътуват по 400-500 км. за да 
участват в турнира! Моето мо-
миче е възхитено от топлината 
и отношението тук, хората са 

много любезни! 
Ще се радваме да дойдем и 

догодина на турнира!“
Димчо Радев, треньор в ЛК 

„Виктория“ (Варна) – „Най-ва-
жното в тези турнири е работа-
та с децата на България. При-
вличайки младите към спорта 
чрез нашите школи, ние градим 
потомство, а то прави история! 
Турнирът беше с отлична орга-
низация. Съдийството, както 
и участниците бяха на същото 
ниво. Много приятно е цяла 
България да вижда, че един ма-
лък град като Шабла може да 
направи подобен турнир. Дори 
във Варна нямаме турнир, кой-
то да е в календара на БФЛА… 
За мен участието тук беше удо-
волствие и чест! Адмирации!“

Веселин Василев: „БЛАГОДАРЯ НА ХОРАТА, КОИТО 
ПОМОГНАХА ТУРНИРЪТ ДА БЪДЕ  ТАКЪВ!“

От „Изгрев“ нямаше как да не се обърнем с няколко въпроса и 
към основния технически организатор на турнира, председателя 
на Управителния съвет на СКЛА „Нефтяник 2014“ Шабла, Весе-
лин Василев:

„Изгрев“ – Здравей, Веско! 
На следващия ден след  тур-
нира „Коста Василев“ (25.04., 
неделя), твоята състезателка 
и дъщеря, Кремена Дими-
трова участва и на „Турнира 
по хвърляния“ в Балчик. Ще 
разкажеш ли накратко как се 
представи тя там?

Веселин Василев – Както 
и да го смятаме, около 18 часа 
след като приключи послед-
ната си дисциплина на нашия 
турнир, Креми започна хвър-
лянето на чук в Балчик. Там 
тя спечели сребърния медал с 
постижение 25.20 м. Победи-
телката изпрати уреда с 20 см. 
повече, но за разлика от нас, 
момичето хвърля със завърта-
не, по всички правила. Креми 
хвърля чука от място, защото 
не сме тренирали техниката 
за хвърляне на чук. Отидохме 
в Балчик заради състезанието 
по тласкане на гюле, а органи-
заторите ни поканиха да участ-
ваме в чука…А в Гюлето Кре-
мена спечели безапелационно 
с 10.43 м. – лично постижение. 
Предишното и лично от 10.35 
м. от нашия турнир се задър-
жа по-малко от денонощие…
Второто от Шабла момиче (бел.
ред. – Теодора Андреева, СКЛА 
„Черно Море (Балчик)),  в род-
ния си град не участва, а тре-
тата от Шабла предишния ден 
(бел. ред. – Симона Николова 
от СКЛА „Черно Море (Бал-
чик)), тук взе среброто с 6.90 м. 

Много приятно съм изнена-
дан от личния резултат на Кре-
мена. В събота на нашия тур-
нир тя „завъртя“ 4 дисциплини 
за 3 часа, а на следващия ден се 
„събра“ за такова постижение!

„Изгрев“ – Като  специа-
лист, ти как видя турнира?

Веселин Василев – От всич-
ки издания досега, както спо-
ред мен, така и по мнението на 
колегите от клубовете, които 
участваха, тазгодишният тур-
нир безспорно бе с най-добрата 
организация.

Иначе като постижения, тур-
нирът бе силен. Бих подчертал 
някои резултати в хвърляния-
та, които правят впечатление. 
Постижението на Кремена при 
до 14 годишните с 2-кг. гюле е 

много добро. За Тошко Петров 
от СКЛА „Добрич“ ти  спомена 
в миналия брой на вестника, но 
искам да поясня, че момчето е 
във възраст да се състезава при 
юношите под 18 г. Но поради 
пандемията европейско и све-
товно първенство във неговата 
възраст няма да има,  възмож-
ностите му са значими, затова 
в Шабла той участва при по-го-
лемите (до 20 г.) и покри норма-
тива за Европейското в по-гор-
ната възрастова група. Докато 
говоря за гюлето, няма как да 
пропусна и състезателката на 
ЛК „Виктория“ (Варна) Анаста-
сия Маткова при девойките до 
18 г. Момичето с руски корени 
постигна 12.12 м. с 3 кг. гюле, 
което е много добър резултат. 

В хвърлянето на копие, вя-
търът попречи на атлетите да 

покриват квоти и правят лич-
ни постижения, но въпреки 
времето пак имаше добри ре-
зултати. При мъжете, Георги 
Георгиев от АК „Георги Дъков“ 
(Плевен) постигна 56.66 м. Ре-
кордьорката и шампионка на 
Люксембург (освен на копие 
и на диск), Ноеми Племинг е 
с 54.62 м. Тя бе достойна съ-
перничка на рекордьорката на 
България, Михаела Петкова 
(58.60 м.), за която покриване-
то на квота за Олимпиадата в 
Токио  (64 м.) се оказа невъз-

можно заради вятъра.
В бяганията бих отличил 

Ивайла Мишина от СК „Ра-
дуканови“ (Видин) на 200 м. 
– 27.10 сек.  По турнирите в 
България тя е конкурентка на  
Кремена и знам, че сега е наме-
рила формата си.

Доволен съм от своите със-
тезатели. При най-малките има 
видимо отстъпление от мина-
логодишните резултати, но се 
надявам, че родителите им са 

разбрали защо. Спортът е се-
бераздаване, понякога съпро-
водено с временен дискомфорт 
и лишения. А за постигане на 
резултати трябват и трениров-
ки…

„Изгрев“ – Това интервю бе 
инспирирано от желанието ти 
да благодариш на хората, кои-
то помогнаха петия национа-
лен лекоатлетически турнир 
„Коста Василев“ да се проведе 
в този му мащаб и качество…

Веселин Василев – Така е, 
основно заради това поисках 

„думата“, защото мисля че е 
редно тези хора да не остават 
анонимни, въпреки желанието 
на някои от тях. На първо мяс-
то благодаря на кмета на общи-
ната, Мариян Жечев, който е от 
учредителите на СКЛА „Неф-
тяник 2014“ и от основаването 
на клуба прегърна идеята за та-
къв турнир и я прие като своя 
лична мисия. Разбира се на и 
ръководената от него адми-
нистрация – хората на „тихия 
фронт“. Не на последно място 
благодаря и на Общински съ-
вет Шабла, благодарение на чи-
ито решения нещата се случват. 

Секретариатът на турнира 
и водещият Калоян Златков 
изнесоха техническата част 
турнира „на гърба си“. На съ-
дийската маса – главния съдия, 
Десислава Стоянова,  Сил-
вия Йорданова, и Десислава 
Андреева. Съдиите по пистата 
и секторите си свършиха пер-
фектно работата без никакви 
грешки. Не мога да не спомена 
нашите съграждани – Марине-
ла Генова и Димитър Франгов. 
Също така и шабленските уче-
ници, които съдийстваха по 
секторите – Антон Андреев, 
Мартин Стоянов, Никола Ха-
раламбиев, Георги Грозев, Же-
льо и Георги Панайотови.

Благодаря на командира на 
шабленското поделение, м-р 
Цонко Цонков за предоставе-
ните палатки, които да се полз-
ват от участниците в случай на 
дъждовалеж.

Искрено благодаря и на 
всички хора в Шабла, които 
подкрепят СКЛА „Нефтяник“!

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

Веселин Василев – На своите 
съграждани пожелавам най-ве-
че здраве, както и  приятно 
изкарване на Гергьовден. По-
желавам им също да подтикват 
децата си да спортуват повече.

По време на турнира, а и 
след него, колегите ми от цяла 
България изказаха съжаление, 
че в прекрасния ни град не се 
организират повече турнири 
по лека атлетика като мемори-
ала „Коста Василев“.  Ще  си 
позволя да формулирам това 
като свое желание, което ще  
пожелая и на всички в Шабла 
– нека да имаме повече такива 
турнири!

Страницата подготви 
Йордан Енев

Опитът на Кремена Димитрова на турнира в Балчик, с кой-
то тя спечели златния медал и направи лично постижение 
– 10.43 м.

Секретариатът на V-ия  турнир-мемориал „Коста Василев“, 
отляво-надясно – Силвия Йорданова, Десислава Андреева и глав-
ния съдия на турнира – Десислава Стоянова.

Шестте шабленски момчета,които съдийстваха на турнира.
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