
                                                                                                        ОБЩЕСТВО                                  22 - 28 октомври 2020 г.         2                                                                                ОБЩЕСТВО                      28 септември - 4 октомври 2017 г.  4                                                                     ОБЩЕСТВО                            1 - 7 април 2021 г.          2

„Човек и добре да живее...“

Да, никога не сме под-
готвени да приемем 
мисълта за края на 
един човешки живот. 
И този край винаги ни 
изненадва със своята 
внезапност, със своя-
та непредвидимост, с 
болката, която стяга 
гърлото при мисъл-
та, че повече няма да 
срещнеш и разгова-
ряш с човека, който 
е имал толкова силно 
присъствие в роднин-
ския, приятелския и в  
социалния си кръг.
Стела Илиева Пенева 
от с. Дропла завърши 
земния си път на 24 
март 2021 г. След ня-
колко дни неразполо-
жение, но на крака и в 
движение, тя напусна 
този свят внезапно. 
Тази новина разтърси 
всички, които я позна-
ваха, защото тя беше 
един изключителен 
човек, който оста-
ви трайна следа след 
себе си. 

Стела е родена на 28 
август 1940 г. Още от 
младежките си годи-
ни, тя се отличава с 
ярка индивидуалност 
и силен характер. По 
здравословни причи-
ни прекъсва обуче-
нието си в Икономи-
ческия техникум в гр. 
Варна и завършва кур-
сове за шивачка в гр. 
Толбухин. Тя започва 
трудовата си  дейност 
като животновъдка, 
въпреки несъгласи-
ето на родителите 
си, заради крехкото 
ѝ здраве. Осенена от 
мечтата да стане удар-
ник на труда, тя влага 
старание  и младежки 
ентусиазъм към пове-
рената ѝ работа като 
птицегледачка в ко-
оператива на с. Дро-
пла. На гласуваното 
доверие, Стела Илие-
ва отговаря с отлични 
резултати от своята 
работа. Така посте-
пенно тя се утвърж-

дава като трудолю-
бив и отговорен млад 
човек, който увлича 
с примера си и други 
младежи. Участва в 
окръжни и национал-
ни конференции на 
младежката комсо-
молска организация. 
Отличена е за висо-
ките си постижения 
като птицегледачка и 
става първи носител в 
Толбухински окръг на 
орден „Червено зна-
ме на труда“. Едно от 
най-големите предиз-
викателства в живота 
ѝ е предложението да 
стане кандидат за на-
роден представител 
в Четвъртото народ-
но събрание. В своя-
та крехка, двадесет и 
една годишна възраст, 
тя поема на плещите 
си  огромната отго-
ворност да спечели 
доверието на хората 
от 274-ти Василевски 
избирателен район. 
Среща се с много хора 
от селата в района, 
разговаря, разяснява. 
Хората усещат, че тя е 
човек от народа, кой-
то като тях влага своя 
труд и вяра за общото 
благо. След стопро-
центово гласуване от 
избирателите в райо-
на, на 25 февруари 
1962 г., Стела Илиева 
става един от най-мла-
дите народни предста-
вители в Четвъртото 
народното събрание. 
Зареждат се години, 
изпълнени с много 
труд и отговорност – 
пряката работа като 
животновъд, сесии на 
Народното събрание, 
срещи с избирателите 
и задочно обучение 
в Селскостопанския 
техникум в гр. Толбу-
хин. В редица издания 
на пресата се пишат 
статии за тази млада 
добруджанка, а в мно-
го кинопрегледи се 
показват моменти от 
нейното ежедневие.
В автобиографична-
та си книга „С труд и 
мечти“, Стела Илиева 
споделя:
„Докато бях на село 
съм участвала актив-
но в живота на пар-
тийната организация 
на селото. След като 
се омъжих в Добрич 
и там бях с много об-
ществена работа – в 
ОК на Комсомола и в 
ОК на Партията. Това 
беше един допълни-
телен ангажимент и 
отговорности на до-
броволни начала, кои-
то вървяха паралелно 
с преките служебни и 
семейни задължения. 
Бях избрана (1966 
г.) и за председател 
на кварталната оте-
чественофронтовска 
организация. Когато 
работех в Племенна 
инспекция, членувах 
към партийната орга-
низация, но през 1985 

г. ми предложиха да 
стана партиен секре-
тар на кравекомплекса 
в Рилци. Нямаше как 
да откажа, аз приех и 
така си сдобих с още 
едно задължение. Три 
години участвах и в 
родителския комитет 
на детската градина, 
в която беше записан 
малкият ни син.“ 
Всички години на про-
фесионалната ѝ дей-
ност винаги са били 
съпътствани и с много 
доброволен труд към 
обществото. Дори и 
след пенсионирането 
си, тя продължава да 
съчетава семейните си 
задължения с активна 
дейност в социалния 
живот на  родното си 
село.  Там тя отива уж 
за малко, да помага на 
старите си родители-
те, но остава до края 
на живота си. Включ-
ва се в певческата 
група към Народно 
читалище „Велко Ан-
гелов“ и става един от 
най-редовните учас-
тници на всички пред-
ставяния на групата в 
общински, национал-
ни и международни 
прояви. Тя е един от 
инициаторите и да-
рителите за поставя-
не на паметна плоча 
в памет на жертвите 
на румънските репре-
сии през 1916-1918 г., 
мирно население от 
Добруджа, открита на 
16 ноември 2018 г. в с. 
Дропла. През 2020 г. е 
номинирана за награ-
дата „Общественик на 
годината“ на Община 
Балчик.
Точно преди нейната 
80-годишнина, през 
август 2020 г. излезе от 
печат автобиографич-
ната ѝ книга „С труд и 
мечти“. Тази книга ще 
съхрани за потомците 
спомена за един жи-
вот, изпълнен с много 
мечти, ентусиазъм, 
всеотдаен труд и при-
ятелство, което издър-
жа на времето и труд-
ностите.  В книгата са 
описани и два народни 
ритуала, за които мно-
го малко хора знаят. 
Посланията, които ни 
остави авторката чрез 
книгата си, са изпъл-
нени с вяра и опти-
мизъм – че вложените 
усилия в честен труд 
винаги се възнаграж-
дават, че защитата на 
живота е наш хуманен 
дълг, че градивното 
приятелство, преодо-
ляването на трудно-
стите, родолюбието, 
социалната активност, 
могат да дадат смисъл 
на човешкия живот, 
каквито и промени да 
настъпят в семейство-
то, в здравословното 
състояние, в полити-
ческия строй на об-
щест
Мария Добрева
Фондация „Вигория“ 

Пазач на най-стария 
по Черноморието фар – 

шабленския, чества 100 –
годишен юбилей 

На 10 март 2021 го-
дина Иван Хаджиива-
нов от Шабла чества 
100-годишен юбилей. 
За местните той остава 
най-старият пазач на 
най-стария по Българ-
ското черноморие фар 
– шабленския. Четири-
десет и две години от 
неговия житейски път 
са неразривно свърза-
ни с емблематичното 
за Шабла съоръжение. 
В деня на годишнина-
та си, заобиколен от 
своята дъщеря и зет си, 
юбилярът посрещна 
гости, прие поздрав-
ления от скъпи хора. 

Поздравителни адре-
си и подаръци бяха 
поднесени от името 
на кмета на община 
Шабла Мариян Же-
чев и председателя на 
Общински съвет, д-р 
Йорданка Стоева. По-
требителите от Центъ-
ра за социална рехаби-
литация и интеграция 
в града уважиха Хад-
жииванов, изпращай-
ки му собственоръчно 
изработени сувенири. 
Най-голямото при-
знание за столетника 
беше посещението на 
началника на Хидро-
графска служба към 

Военноморски сили 
(ВМС) гр. Варна, кап. 
I ранг Венцислав Ни-
колов, който му връчи 
юбилейна значка и по-
здравителен адрес от 
името на командира на 
ВМС, контраадмирал 
Кирил Михайлов. Той 
беше придружен от за-
местник-командира на 
хидрографски район 
– Варна Донко Енев, 
също шабленец. На 
всички, които споде-
лиха празника на Иван 
Хаджииванов, домаки-
нът пожела своето дъл-
голетие. 

Община ШАБЛА

Шабленският фар 


