
Възстановеният паметник на първия български нефт.
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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…“
Христо Ботев, из „Хаджи Димитър“ 

ВМЕСТО МИСЪЛ НА БРОЯ

ТРОЕН ПРАЗНИК В ТЮЛЕНОВО
70 години от откриването на 

първото българско нефтено на-
ходище, празник на селото и 85 
години от създаването на НЧ 
„Изгрев 1936“ 

В последния ден на месец 
май с. Тюленово отпразнува 
три паметни дати: 70 години 
от откриването на първото 
българско нефтено находище,  
празника на селото и 85 години 
от създаването на НЧ „Изгрев 
1936“.

Светла Стаматова - читали-
щен секретар и водеща на праз-
ника разказа, за трите събития 
белязали историята на Тюлено-
во, но най-важна остава 31 май 
1951 година – датата, с която 
селото влиза в историята на 
България и за него започва да 
се пише по вестниците. Тогава 
населеното място е разтърсе-
но от силен шум. Жителите му 
не знаят какво се случва. Едни 

смятат, че има нападение, ин-
цидент или взрив, или нещо 
необяснимо.

До новостроящия се цър-
ковен храм беше подредена 
фотоизложба, подготвена от 
Илиян Христакиев – ст.екс-
перт „Културно-историческо 
наследство“ в общинска адми-
нистрация със стари снимки 
на работници и съоръжения, с 
които се е добивал нефта. Там 
е позициониран и възстанове-
ния паметник, открит за памет-
ното събитие на 31 май 1951 
година.

Гости на празника бяха кме-
тът на община Шабла - Мариян 
Жечев, заместниците му -Пе-
тър Атанасов и Цветелин Йор-
данов, началникът на предпри-
ятието за добив на нефт и газ в 
Шабла - Стефан Михайлов.

Кметският наместник на се-
лото - Невена Георгиева, чести-

ти на присъстващите празни-
ците. Тя пожела здраве и дълъг 
живот, да се уважават и да си 
помагат.

„Музика и песни днес да за-
ливат селото.“ – каза още Геор-
гиева.

Последва приветствието от 

кмета на общината - Мариян 
Жечев. Той поздрави нефто-
добивниците, читалищните 
дейци, които са активни във 
всички общински изяви и по-
жела „Хубав празник на всички 
присъстващи!“.

Продължава на стр.2

ЕЛПРОМ  ЕМЗ  ООД ГРАД ШАБЛА
ТЪРСИ  ДА НАЗНАЧИ 

РАБОТНИЦИ
НА ДЛЪЖНОСТ

 МОНТАЖНИК  
ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ

Условия: Постоянен трудов договор на 8 часа, 
петдневна  работна седмица.

Кандидатите да представят диплома, СV и молба 
за работа. 

С предимство са с висше и средно-специално 
образование със специалност електротехника.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат 

поканени на интервю.
Документи се подават в “Елпром ЕМЗ” ООД

От 8:00 ч. до 16:30 ч.  всеки работен ден.
Информация на тел.: 

05743 45 68        0885 137 654

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ ПОСЛУЧАЙ 2 ЮНИ - 
ПРАЗНИКА НА ШАБЛА СА ИЗПРАТЕНИ И ОТ:

Областния управител на 
област Добрич, г-н Васил Ка-
рапанчев; Националното сдру-
жение на общините в Републи-

ка България; Асоциацията на 
българските градове и региони 
и кмета на община Добричка, 
г-жа Соня Георгиева

СЪОБЩЕНИЕ
Мобилен имунизационен 

екип ще ваксинира труднопод-
вижни хора, по тяхно жела-
ние на място в дома срещу 
COVID-19.

Желаещите да заявят до 4 
юни, 15.00 часа на GSM 0887 

716  910, в стая 106 в община  
Шабла или при кметския на-
местник на населеното си мяс-
то, като предоставят трите си 
имена и телефонен номер за 
контакти.

Община Шабла

121 ГОДИНИ ОТ БУНТА НА СЕЛЯНИТЕ 
СРЕЩУ НАТУРАЛНИЯ ДЕСЯТЪК

На 1 юни 2021 година об-
ществеността в Шабла отдаде 
почит към ранените и загинали 
селяни, участници в бунта сре-
щу натуралния десятък.

Венци и цветя бяха подне-
сени на паметника в  Шабла, 
създаден по инициатива на 

сдружение „Шабла 1900“ с пред-
седател Живко Славов и дело на 
скулптора Христо Илиев.

В началото прозвучаха сти-
хове на нашата поетеса Дора 
Габе, изпълнени от второклас-
ниците Християна Стефанова 
и Димитър Славов.

Илиян Христакиев – ст.екс-
перт „Културно-историческо 
наследство“ в общинска ад-
министрация припомни ис-
торическото събитие, станало 
преди 121 години и почернило 
много български домове.

С едноминутно мълчание 
беше почетена паметта на учас-
тниците в селския бунт от 1900 
година.

Венци и цветя поднесоха: 
кметът на община Шабла - Ма-
риян Жечев, председателят на 
Общински съвет Шабла - д-р 
Йорданка Стоева, военни, 
културни и социални органи-

зации, политически партии, 
граждани.

След това инициативите 
продължиха  в  Дуранкулак. 

Както и в Шабла тържество-
то пред паметника на Въста-
налия селянин в центъра на 
Дуранкулак бе открито от Град-

ския духов оркестър на Шабла 
с ръководител Панко Добрев. 
Последва рецитал на учениците  
от ОУ „Св. Климент Охридски“, 

придружен от кратка възста-
новка. Слова пред паметника 
произнесоха: кметът на с. Ду-
ранкулак - Веселин Йорданов, 
кметът на община Шабла - Ма-
риян Жечев, Тодор Моралий-
ски - зам.- председател на ПП 
„Никола Петков”,  представите-
лят на  БЗНС –инж. Светослав 
Гочев. Кметът на общината го-

вори за събитията, предхожда-
щи бунта от 1 юни в хроноло-
гичен ред,  предпоставките за 
него, както и за значението му в 

национален и европейски план. 
В речта си Тодор Моралийски 
поздрави и децата с днешния 
техен празник, като им пожела 
да бъдат достойни наследници 
на своите деди. Сред дошлите 
да почетат събитието бяха и 
бившите министри Николай 
Ненчев и д-р Петър Москов, 
представляващи коалиция 
„Национално обединение на 
десницата –КОД, БЗНС, БДФ“.

Бяха поднесени венци и 
цветя от Общински съвет Ша-
бла, кмет на Община Шабла, 
кмет на с. Дуранкулак, Общин-
ска организация на офицерите 
и сержантите от запаса и ре-
зерва, ОУ „Св. Климент Ох-
ридски”, НЧ „Дружба 1898” с. 
Дуранкулак,  НЧ „Зора 1894” 
гр. Шабла, ЗКПУ „Дуранку-
лак”, ПП „ГЕРБ”, Общинска 
организация на БСП Шабла, 
ПП „Никола Петков”, „Нацио-
нално обединение на десни-
цата –КОД, БЗНС, БДФ“. Съ-
щите организации отдадоха 
своята почит към саможертва-
та на падналите в бунта преди 
121 години и на паметника на 
Грекова могила, малко по-рано. 
Там отец Атанас от Дуранкулак 
отслужи панихида.

Изгрев

Пред паметника в Шабла

Кметът на Шабла, Мариян Жечев говори пред паметника на 
Възстаналия селянин в Дуранкулак. До него е кметът на село-
то, Веселин Йорданов.

На Грекова могила
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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

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

ПРОДАВАМ  
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

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

Осигурен транспорт 
Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

ПРОДАВАМ
ярмомелка, 250 лв.

Тел. за връзка – 0889/85-14-93

ПРЕДЛАГАМ
УСЛУГИ С МОТОКАР И  ТОВАРЕН МИКРОБУС 

(ТРИСТРАНЕН САМОСВАЛ).
Телефон: 0894 527 710

ИЗВЪРШВАМ

земеделска и строителна работа, 
почиствам парцели, кося трева.

Телефони за контакт - 
0896/49-71-40 ; 0895/810-491

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!

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

СЪОБЩЕНИЕ
Командването на военно 

формирование 36780 - гр.Ша-
бла ви уведомява, че в изпълне-
ние на плановете за подготовка 
на формированията за ПВО 
на Българска армия, на Зенит-
ния полигон на ВВС - Шабла 
ще бъдат проведени бойни зе-
нитни стрелби на 07, 08, 09, 10 
и 11.06.2021 г. и резервен ден 
12.06.2021г.

С цел осигуряване безопас-

ността по време на стрелбите са 
въведени временни забрани за 
корабоплаването и въздухоп-
лаването в морското и въздуш-
но пространство, заключено 
между ивицата от нос „Кар-
талборун“ (Дуранкулак) до нос 
„Калиакра“ и прилежащата ак-
ватория в Черно море.

Началник на Военно фор-
мирование 36780

Майор Цонко Цонков     

ТЪРСЯ ДА НАЕМА
Двустаен  апартамент или част от 
къща в Шабла за периода юли-август.

Телефони за връзка – 0893/82-50-07 и 0879/400-368

ПРОДАВАМ
ДОМАШНИ ЯЙЦА, 

30 бр. на цена 5.00 лв.
Телефон:0898 620 496

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ДЕН НА МОРЕТО - В ШАБЛА
Миналата седмица група 

шабленски ученици от втори 
до пети клас се срещнаха с един 
истински морски вълк - капи-
тан далечно плаване Алексан-
дър Г. Александров от Варна.  В 
повод за тази среща между две 
различни поколения и между 
безгрижието и опита се пре-
върна честването на Европей-
ския ден на морето, който се 
отбелязва ежегодно на 20 май.

Начало на традицията сла-
га подписването на същата 
дата през 2008-а година на 
съвместна декларация от ръ-
ководителите на Европейската 
комисия, Европейския съвет 
и Европейския парламент. В 
нея се изтъква важната роля, 
която играят океаните и море-
тата в ежедневието не само на 
крайбрежните общности, но 
и на всички граждани на Съ-
юза. От всички заинтересовани 
участници: държавните инсти-
туции, местните власти, акаде-
мичния и неправителствения 
сектор се очаква по-ефективно 
управление на крайбрежните 
райони, моретата и океаните, 
както и тяхното опазване. Под 

този лозунг всяка година меж-
ду месеците април и октомври 
в Европа и света преминават 
редица чествания и инициати-
ви. Всяка година и определен 
град от страна на Евросъюза 
бива обявен за “морска столи-
ца” (през 2018 година в морска 
столица се превърна и българ-
ската перла Бургас).

Посещението на кап. Алек-
сандров, който е и посланик 
на добра воля на Междуна-
родната морска организация, 

беше организирано със съдей-
ствието с Общински детски 
комплекс - Шабла. По време на 
беседата децата се запознаха 
с информационни материали 
(презентации, документални 
филми и проучвания на свои 
връстници), които представиха 
многобройните начини, чрез 
които не само морските хора, 
но и живеещите по-навътре в 
сушата са свързани с морето, 
влияят му и зависят от него. 
Гостът постави акцент върху 

необходимостта от изгражда-
не на морска култура още от 
най-ранна детска възраст и 
изяви желание за дългосрочно 
сътрудничество.

“За съжаление българският 
народ като че ли е обърнал гръб 
на морето, но това е поправи-
мо. Моята мисия е да посеща-
вам малките населени места по 
Черноморското крайбрежие и 
да се срещам с децата, които са 
нашето бъдеще и от които за-
виси как ще бъде стопанисван 
и опазван Световният океан 
утре”, сподели Александров. 
От него малчуганите научиха 
за многопластовостта на бо-
гатството да живееш в морска 
държава и за различните начи-
ни, по които  България участва 
в голямото семейство на мор-
ската общност. Те получиха и 
специална задача да проучат 
дали в региона на Шабла има 
паметни плочи, паметници и 
други морски символи, посве-
тени на морското дело.

Мини-лекторията завърши 
с обещание за нови срещи и, 
разбира се, със снимка за спо-
мен.             Изгрев

От 7 септември до 3 октом-
ври  2021 година ще се проведе 
преброяване на населението и 
жилищния фонд.

В община Шабла е в ход кам-
пания по набиране на преброи-

тели и контрольори.
Желаещите могат да подадат 

документи по образец в ст. 106 
в сградата на Общинска адми-
нистрация Шабла в срок до 10 
юни.       ОА Шабла

OТПАДНАХА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА 
ВЛИЗАНЕ У НАС НА РУМЪНСКИ 
И БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, 
ПРИСТИГАЩИ ОТ РУМЪНИЯ

От 27 май   румънските 
граждани, пристигащи от Ре-
публика Румъния, могат да 
влизат в България през всич-
ки гранични контролно-про-
пускателни пунктове, без да 
е необходимо да предоставят 
документ за отрицателен ре-
зултат от PCR или антигенен 
тест, сертификат за ваксина-

ция или положителен резултат, 
удостоверяващ преболедуване. 
Това разпореди министърът на 
здравеопазването със Заповед 
№ РД-01-377.  В същата запо-
вед е регламентирано, че без да 
предоставят документи, свър-
зани с COVID-19, от Република 
Румъния могат да пристигат и 
всички български  граждани.

ПОКАНА
УС НА ЗК „ЯНТАР” С. ПРОЛЕЗ, ОБЩ. ШАБЛА, ОБЛ. ДОБРИЧ, 

СВИКВА ГОДИШНО ОТЧЕТНО  СЪБРАНИЕ 
НА 19.06.2021 Г.(СЪБОТА)  ОТ 9:00  ЧАСА  

В ПЛЕНАРНА ЗАЛА НА ОБЩИНА ШАБЛА, ЕТ.2 
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на член-кооператори.

(докл.  Председателят на кооперацията)       
2. Отчет  на УС за дейността на ЗК ”Янтар” 

                                       (докл. Председателят на кооперацията)                                                   
3. Приемане на Годишния финансов отчет и Счетоводен баланс  на ЗК 
„Янтар”

                                            (докл.  Гл. счетоводител)                                                  
4. Отчет на КС на ЗК „Янтар”

(докл.  Председателят на КС)                                                 
5. Текущи
При липса на кворум събранието ще се проведе  1 час по- късно, 
независимо от броя на присъстващите.
Извозването на член-кооператорите от с. Пролез ще бъде на 19.06.2021 
г.  (събота)  от 9:00 часа пред Кметство с. Пролез.
Приканваме всички член-кооператори да присъстват на събранието!         

От Ръководството на ЗК „Янтар”

ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

Хорото на „Бърборино“.

УС на ЗКПУ „ОБЕДИНЕНИЕ”
на основание чл.16, ал. 3 ,т. 1 от Закона за кооперациите, чл. 27, ал. 1 от 
Закона за кооперациите и чл.27,ал. 1 т. 1 от Устава на кооперацията  свиква 
Годишно отчетно събрание на 12.06.2021 г. /събота/от 9.00 часа в двора на 
кооперацията, (като се спазват всички мерки   в условията на пандемия) 
с. Горичане, общ. Шабла.

Събранието ще протече при следния 
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на чл. кооператори
2. Отчет на УС за дейността на кооперацията през 2020 год.
3. Годишен финансов отчет за 2020 год.
4. Отчет на К С за 2020 год.
5. Избор на К С. 
6. Разни.

Съгласно чл. 17, ал. 2 от Закона за кооперациите, при липса на 
кворум, събранието ще се проведе 1  /един/ час по- късно/в 10 .00 часа, 
независимо от присъстващите.

С оглед усложнената епидемична обстановка събранието ще 
протече при спазване на противоепидемичните  мерки обявени в 
страната.

От Управителния съвет на кооперацията

ТРОЕН ПРАЗНИК В ТЮЛЕНОВО
Следва от стр.1

Думата взе и Стефан Ми-
хайлов. Той благодари на мест-
ните жители, които са приели 
този ден за свой празник. 

„Нека се видим и на 100-го-
дишния юбилей от открива-
нето на нефта. Отново тук в 
Тюленово, където успешно се 
развива нефтодобив, туризъм 
и земеделие.“– каза Михайлов.

Своите топли спомени спо-
дели един от доайените в „Нефт 
и газ“ -  Вярка Стоянова:

„Днес искам да поздравя 
всички тюленовци, където и да 
са. Неведнъж съм казвала, че 
Тюленово е моето второ родно 
място. От тук започна моя тру-
дов път – оператор, обслужващ 
сондажите в район „Тюленово 
А“, което включва сондажите 
от селото и до Камен бряг.

На живите да пожелаем жи-
вот и здраве, а за тези, които не 
са сред нас да сведем глава и по-
четем тяхната памет.

В моята трудова книжка има 
регистрирано само едно пред-
приятие – ПД „Нефт и газ“. Аз 
съм от редките случаи трудови-
ят ми стаж да е в едно и също 

предприятие.
Честит юбилей!“ – пожела 

Вярка Стоянова.
Своите музикални поздра-

ви поднесоха самодейците от 
танцов състав „Бърборино“ с 
ръководител Гергана Дафова, 
фолклорна група „Добруджан-
ка“, водени от Жана Рачева и 
корепетитор Галин Ганчев.

По стар български обичай 
всички се хванаха на кръшно 
българско хоро.

Изгрев

Вярка Стоянова.

ПОЕТИЧЕН КЪТ 

145 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА 
НА ХРИСТО БОТЕВ

Христо Ботев е роден на 6 
януари 1848 г. в гр. Калофер. 
Учи в Карлово и Калофер, а 
през 1863 г. заминава за Одеса, 
където постъпва в Одеската 
гимназия. През 1865 г. е из-
ключен за свободолюбивите си 
идеи. Учителства в с. Задунаев-
ка, Бесарабия, а в началото на 
1867 г. се завръща в Калофер, 
като още същата година е при-
нуден да емигрира в Румъния. 
Работи в печатницата на Ди-
митър Паничков (1868), прави 
първите си литературни опити, 
превежда, участва в театрални 
представления, сътрудничи на 
в. „Гайда“ и „Дунавска зора“. 
По-късно е учител в Алексан-
дрия и Исмаил (1869) , редак-
тор на в. „Дума на български-
те емигранти“ (Браила, 1871). 
През 1872 г. се установява в 
Букурещ, където заедно с Лю-
бен Каравелов е редактор на в. 
„Свобода“ и „Независимост“. 
Издава сатиричния вестник 
„Будилник“ (1873). След смър-
тта на Левски (1873) отноше-

нията му с Каравелов, който се 
отдръпва от революционните 
идеи, секват, а Ботев оглавява 
революционната емиграция и 
списва нейния орган - в. „Зна-
ме“ (1874-1875). След обявя-
ването на Априлското въста-
ние издава в. „Нова България“ 
(1876) и организира чета в по-
мощ на въстаниците, с която 
превзема австрийския кораб 
„Радецки“ и слиза на Козло-
дуй. Четата не среща подкре-
пата на българите, води тежки 
сражения в Балкана, в едно от 
които Ботев е убит – на втори 
юни 1876 г. Поет, публицист, 
журналист, преводач, литера-
турен критик, революционер 
и мислител, Христо Ботев се 
превръща в икона за българи-
те, в национален символ. Автор 
само на 20 стихотворения, по-
езията му дава облика на бъл-
гарската литература и до днес, 
а цялото му творческо наслед-
ство предлага една радикална 
версия на българското нацио-
нално мислене и философия.

МОЯТА МОЛИТВА
„Благословен бог наш...“
О, мой боже, правий боже!
Не ти, що си в небесата,
а ти, що си в мене, боже -
мен в сърцето и в душата...
 
Не ти, комуто се кланят
калугери и попове
и комуто свещи палят
православните скотове;
 
не ти, който си направил
от кал мъжът и жената,
а човекът си оставил
роб да бъде на земята;
 
не ти, който си помазал
царе, папи, патриарси,
а в неволя си зарязал
мойте братя сиромаси;
 
не ти, който учиш робът
да търпи и да се моли
и храниш го дор до гробът
само със надежди голи;
 
не ти, боже на лъжците,
на безчестните тирани,
не ти, идол на глупците,
на човешките душмани!
 
А ти, боже, на разумът,
защитниче на робите,
на когото щат празнуват
денят скоро народите!
 
Вдъхни секиму, о, боже!
любов жива за свобода -
да се бори кой как може
с душманите на народа.
 
Подкрепи и мен ръката,
та кога въстане робът,
в редовете на борбата
да си найда и аз гробът!
 
Не оставяй да изстине
буйно сърце на чужбина,
и гласът ми да премине
тихо като през пустиня!...

Христо Ботев  (6.01. 1848 г. – 2.06. 1876 г.)

ВЕСЕЛ ДЕТСКИ КАРНАВАЛ
Всяка година по пътя от учи-

лището в Шабла до градския 
площад преминава Парад на 
приказните герои. Традицион-
но организиран от Общински 
детски комплекс с финансовата 
подкрепа на общинска адми-
нистрация - Шабла, парадът 
неизменно провокира въобра-
жението на участниците и ус-
михва минувачите.

На първи юни първоклас-
ниците с класни ръководители 
Костадинка Стоянова и Галина 
Александрова отбелязаха Деня 
на детето, дефилирайки с кос-
тюми на герои от любими дет-
ски книги. Същинската част от 
приказния карнавал се проведе 
в залата на читалището, където 
всяко едно от децата представи 
героя си на сцената и на фона 
на музика и бурни аплодисмен-
ти изживя своя звезден миг.

Тричленното жури бе с пред-
седател Христина Радева-Стои-
цева – директор на Центъра за 
обществена подкрепа в града 
и членове Даниела Тодорова 
– дългогодишен ръководител 
на Зелен образователен цен-
тър и Надя Иванова – учител в 
ОДК. Те трябваше да определят 

най-оригиналните костюми и 
кои участници в парада са по-
казали особена находчивост и 
артистичност. А задача им на-
истина се оказа нелека, защото 
трябваше да избират сред за-
помнящо се представените Пи-
тър Пан (на Денис Иванов), не-
говата приятелка Камбанка (на 
Александра Панова), Патилан-
чо (на Петко Франгов), Нероде-
на мома (на Димана Николова) 
и Малечка Палечка (на Ралица 
Маринова). На сцената излязо-
ха още Пипи и Маша, Лъжли-
вото овчарче и Палячо, Черве-

ната шапчица и Ловецът, Робин 
Худ и Малката кибритопрода-
вачка. В минисценка-поздрав 
за присъстващите Константин 
Костов и Живко Илиев пре-

създадоха живо поредната за-
бавна ситуация между Хитър 
Петър и Чорбаджията, с което 
допринесоха за настроението в 
залата. Въпреки сложния казус 
журито стигна до соломоново-
то решение да отличи всички за 
положените усилия, а директо-
рът на ОДК Кирил Йотов раз-
даде на всяко дете грамота за 

участие, книжка и лакомство. 
На събитието своя дебют 

направи вокална група “Слън-
чевите момичета” към ОДК 
- Шабла и така наживо проз-

вучаха песните “Детство мое”, 
“Боса по асфалта” и “Бански на 
лалета”. Парада “домакинства-
ха” четвъртокласниците Никол 
Кирилова и Ивелин Дончев, 
които като водещи умело аси-
стираха на приказните герои в 
тяхното представяне на първа-
та им по-голяма сцена.

Изгрев

В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ИЗПРАТИХА СВОИТЕ АБИТУРИЕНТИ

На 31 май в Детска градина 
„Дора Габе“ в Шабла бе празник. 
Децата от четвърта подготвител-
на група „Мики Маус“ се сбогу-
ваха с детското заведение и се 
„отправиха“ към първи клас. 
Това те направиха с богата про-
грама, подготвена от учителките 
им в ДГ „Дора Габе“ – Нина Йор-
данова и Румяна Пенчева. Реци-
талът бе под мотото „Приказка 
за вълшебството на детството“. 
Родителите и гостите на търже-
ството видяха в изпълнение на 
13-те деца стихотворения, песни, 

поетични композиции и танци. 
Лиричната част на програмата, 
освен стиховете за Родината, До-
бруджа и детството, включваше 
и тематични произведения за 
училището, чийто праг настоя-
щите „абитуриенти“ ще пристъ-
пят наесен. Заслужена почит бе 
отдадена и на патрона на детска-
та градина, голямата българска 
и добруджанска поетеса – Дора 
Габе.

Гости на тържеството бяха: 
кметът на община Шабла - Ма-
риян Жечев и Таня Янакиева 

– н-к-отдел. „Образование, 
култура, младежки дейнос-
ти и спорт“ в ОА Шабла. След 
края на художествената част на 
програмата, кметът имаше удо-
волствието да връчи на 13-те 
деца удостоверения за завър-
шена  подготвителна група. Той 
им подари и по една книжка, 
с пожеланието да я прочетат 
преди още официално да са 
започнали началното си обра-
зование.

Много цветя и балони бяха 

украсили новата актова зала в 
ремонтираната и реновирана в 
края на миналата година детска 
градина в Шабла. По традиция 
от Общината почерпиха „аби-
туриентите“ със специално на-
правена за случая торта.

Сълзи напираха в очите на 
децата и родителите им, двете 
учителки също трудно сдържа-
ха емоциите си при раздялата с 
децата, които 4 години възпи-
таваха и учиха.

Изгрев

Дамите в групата изиграха ефирен танц с воали. Последна снимка на 13-те деца с любимите им учителки от ДГ 
„Дора Габе“

Кметът Жечев връчва удостоверението за завършена подгот-
вителна група на Ливия Цокова. Тя му обеща, че по-късно през 
годината, двамата ще се видят и в училище

Щастливите родители „запечатват“ последните мигове на 
своите деца в детската градина.

Първокласниците Живко и Константин на сцената, встрани 
виждаме компетентното жури.

Вокална група „Слънчеви момичета“.

На входа на училището…
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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

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!

Подаръци за малчуганите от ЦДЯ „Радост“ за деня на детето 
– 1 юни от мотоклуб „Деца на изгрева“- Шабла.

ДЕМОНСТРАЦИОННО 
ПОСЕЩЕНИЕ В 
ОБЩИНА МАДЖАРОВО

През изминалата седми-
ца представители на община 
Шабла взеха участие в демон-
страционно пътуване до об-
щина Маджарово, организи-
рано от Българско дружество 
за защита на птиците, в рам-
ките на международен проект, 
изпълняван от организация-
та. Там те проведоха среща с 
представители на община Ма-
джарово, които от дълги годи-

ни успешно си сътрудничат с 
дружеството, с цел опазване 
на природата и развитие на 
екологичен туризъм, с мест-
ни предприемачи, развиващи 
екотуристически бизнес и 
производители на екологич-
но чисти храни. Представена 
им беше информация за дей-
ностите, които изпълняват 
Природозащитните центрове 
„Пода“ и „Източни Родопи“,  
управлявани и стопанисва-
ни от БДЗП. Участниците в 

пътуването посетиха също и 
укритието за наблюдение на 
хищни птици и бозайници в 
Маджарово, където наблюда-
ваха емблематичния за райо-
на белоглав лешояд и други 
редки видове. Споделеният 
опит и информация ще са в 
помощ на служителите от об-
щина Шабла в подготовката 
и изпълнението на проекти и 
дейности със сходен характер.

Посещението в община 
Маджарово се организира от 
БДЗП в рамките на проект по 
програма Лайф Сигурен преле-
тен път LIFE16/NAT/BG000847. 
Проектът е международен и 
има за цел да намали заплахите 
по прелетния път на червеногу-
шата гъска от Русия, през Ка-
захстан и Украйна, до Румъния 
и България.

Галя Камберова,  
гл. експерт „Екология“  

в ОА Шабла

Някак неусетно  изми-
наха  десет години  от 
създаването на една 

организация, наречена пенси-
онерски клуб „Будител“. Лен-
тата отрязахме на 28.01.2011 
година заедно със седемнадесет  
амбицирани  членове - бивши 
учители. За десет години клубът 
се утвърди като място за при-
ятелски срещи. Място, където 
заедно да  празнуваме, да спо-
деляме и да се подкрепяме. Про-
ведоха се много инициативи с 
деца и ученици. Взехме участие 
в тържества, пътувахме на ек-
скурзии и се забавлявахме. По-
ради епидемичната  обстановка 
предвиденото честване  не се 
състоя подобаващо  на датата 
на създаването на клуба.

Сега, когато нещата се  успо-
коиха, в най-хубавия месец от 
годината, ние решихме да осъ-
ществим честването на юбилея. 
Това съвпадна с излизането от 
печат на книгата „Учителят и 
съвремието“ с автори Веселина 
Букурова и Атанаска Банчева, 
нещо, което беше отдавнашна 
наша мечта. В нея са отразени 
подробно дейностите на клуба 
от създаването му до днес.

Книгата вече е факт и е в ръ-
цете на много читатели. На 26 
май с любезното съдействие на 
общината посетихме ресторант 
„Лаваца“ край морския бряг. 
Там се отправи поздравление  
към създателите на книгата от 
Мария Димитрова - председа-
тел на пенсионерските клубове 
в общината. Най-голямата из-
ненада за празника беше сре-
щата с оперния певец Живко 

Желев – наш съгражданин, 
който поднесе музикален поз-
драв на своите бивши учители. 
Желев подари на всички  пет-
надесет присъстващи диск с 
негови изпълнения. Получихме 
и поздравителен адрес от д-р 
Йорданка Стоева – председател 
на Общински съвет гр. Шабла. 

Сладка почерпка бе предоста-
вена и от г-жа Петранка Вален-
тинова - директор на СУ „Асен 
Златаров“

Г-жа Банчева прочете и бла-
годарствено писмо към всички 
помагали за дейността на клу-
ба, без чието съдействие не би 
било възможно съществуване-
то му. Тя благодари на г-н Йор-
дан Михайлов – директор на 
СОУ „Асен Златаров“ от 1998 г. 
до 2015 г., г-н Красимир Кръс-
тев - кмет  в мандат 2007 – 2011 
и на настоящия кмет - г-н Ма-
риян Жечев за отзивчивостта. 
Благодарност беше отправена 
и към всички, свързани с дей-
ността на клуба. 

Всеки жест на внимание 
и уважение към възрастния 
човек създава радост. Затова 
благодарим на всички за вни-
манието към нас!

Празникът приключи с по-
желание за здраве и никога клу-
ба да не прекратява дейността  
си, да не  бъде забравен и да не 
забравя учредителите си.

Клуб „Будител“

Бел. Ред. - Повече за книгата „Учителят и съвремието“  -  че-
тете в следващия брой на „Изгрев“.

ЮБИЛЕЙ

Бягащи по скалите

УНИКАЛЕН МЕСТЕН МАРШРУТ ЗА ПЪРВИ 
ПЪТ СЕ ПРЕВЪРНА В ТРАСЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ

В отминалия неделен ден 
живописният скалист бряг 
между най-стария фар по 
българското крайбрежие, Ша-
бленския, и природен резерват 
Яйлата отново привлече вни-
манието на любители на дива-
та природа от близо и далеч. 
Този път това не бяха туристи, 
еколози или просто търсачи 
на силни усещания, а бегачи 
на дълги разстояния. Събити-

ето, което ги събра, носи зна-
ковото име “Sunrise Cliffs” и в 
превод на български означава 
“Изгревни скали”. С две бега-
чески дистанции - на 13 и 28 
километра организаторите 
от спортната платформа iRun 

имаха амбицията да покажат 
уникалната дива красота на 
северния бряг и в резултат 160 
любители-спортисти прегър-
наха идеята да се запознаят с 
нея.

В ранното утро района на 
Фара се изпълни с хора и стар-
тът бе даден точно в 9 часа. 88 
души бягаха до село Тюленово 
и малко след знаковата Арка 
завиха обратно към старт-фи-

нала, а 72-ма стигнаха до съ-
седната община, Каварна и 
атрактивната Яйла, която от-
беляза средата и обръщача за 
дългото трасе. Времето - сухо, 
тихо и прохладно, беше с бега-
чите и въпреки на места адре-
налиновия терен състезанието 
приключи успешно за всички 
участници.

Най-бързи сред мъжете на 
28 км се оказаха Рапотан Йо-
нел от Румъния (с време 2 часа 
и седем минути), следван от 
Божидар Цочев и Тодор По-
пов. Най-бързата от жените 
на същата дистанция пресече 
финалната лента само 25 мину-
ти след първенеца. Това беше 
Джеян Димитрова, а второто 
и трето място разделиха съот-
ветно Катя Дженкова и Вален-
тина Тодорова.

На най-горното стъпало 
на почетната стълбичка за 13 

километровото бягане се качи 
Йордан Петров. След него 
останаха Георги Стаматов и 
Румен Петков. Сред жените 
със “златото” се окичи Краси 
Петрушкова. Непосредствено 
след нея финишираха Нурджан 
Кадир и Здравка Илиева.

Шабла имаше своите пред-
ставители и при мъжете, и при 
жените на късата дистанция. 
Андон Донев финишира 22-ри 
от общо 54-ма, а Лина Христо-
ва -10-а и само на 11 минути от 
най-бързата жена в състеза-
нието (1 час и 7 минути).

Емоционалната част с на-
граждаването на първенците 
бе последвана от благодар-
ствените думи на организато-
рите. Николай Колев (един от 
двигателите на платформата 
iRun, който също е родом от 
Шабла) се обърна сърдечно 
към участниците и всички 

спомогнали това събитие да 
се осъществи. Специално 
внимание и аплодисменти за-
служиха представителите на 
местните мотоклубове - “Деца 
на изгрева” (Шабла) и “Бизо-
не” (Каварна), които цял ден 
дежуриха със своите метални 
коне по трасето на бягането 
и осигуряваха безопасността 
на преминаващите. Благо-
дарствени адреси получиха и 
двете съседни общини - парт-

ньори на събитието - Шабла 
и Каварна. Персонална гра-
мота беше връчена на Живко 
Янев, ст. експерт “Младежки 
дейности и спорт” към ОбА - 
Шабла.

Успешният старт на първо-
то издание на “Sunrise Cliffs” 
е още една брънка от пореди-
цата бегачески инициативи, 
които в последните няколко 
години маркират интерес към 
региона ни като дестинация 
за спортен туризъм. След Via 
Pontica и Run Bulgaria, това 
състезание е още едно начало, 
на което си струва да пожела-
ем дълголетие!

Д. Донева

Учителите от клуб „Будител“
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