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„Пропуснал съм над 9 000 изстрела в кариерата си. Загубил съм почти 300 мача. 26 пъти ми се доверяваха да направя финалния и 
решаващ изстрел и съм пропускал. Провалял съм се много пъти в живота си! И точно заради това успях...“ 

 Майкъл Джордан

МИСЪЛ НА БРОЯ

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

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

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

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

УЧЕБНИ СТРЕЛБИ В 
РАЙОНА НА ШАБЛА

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА ЗА 
НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА: 

Храм“Свети Георги Победоносец“ 
с.Тюленово

Банка ДСК - клон Шабла
Разплащателна сметка-02-24564008
IBAN- BG74STSA93000024564008

Децата от ДГ „Дора Габе“ току що са положили свежи цветя на 
паметната плоча в Шабла.

Кметът на Общината сведе глава пред паметника на въстана-
лия селянин в центъра на Дуранкулак.

На Грекова могила

Отбелязването на 119 годи-
ни  от паметните събития край 
Дуранкулак, започна ден преди 
1 юни, пред паметната плоча в 
центъра на Шабла. В словото 
си пред присъстващите Илиян 
Христакиев-ст.експ.култур-
но-историческо наследство в 
ОА припомни събитията от 
далечната 1900 година, когато 
селяните от региона се вдигат 
на бунт срещу тежкото данъч-
но бреме. Десетки намират 
смъртта си на този ден, в пъти 
повече са ранените, но бунтът 
на добруджанеца оставя све-
тъл спомен, пред който и днес 
свеждаме глава.

Представители на обществе-
ни, образователни, политиче-
ски и земеделски организации 
и сдружения в Шабла отдадоха 

почит с цветя и венци пред па-
метта на обикновения селянин, 
тръгнал на борба срещу соци-
алната неправда. От най-мал-
ките шабленци, възпитаниците 
на ДГ „Дора Габе“, до най-въз-
растните ни съграждани, всич-
ки изразиха в последния май-
ски ден преклонението си пред 
моралното и доблестно поведе-
ние на предците си.

На 1 юни, на Грекова мо-
гила бе извършена възпо-
менателна панихида от отец 
Атанас. Учениците от ОУ „Св. 
Климент Охридски“ положиха 
началото на поднасяне на вен-
ци и цветя.

По време на възпоменател-
ния митинг в центъра на Ду-
ранкулак към присъстващите 
се обърнаха кметът на община 

Шабла, Мариян Жечев, кметът 
на селото Веселин Йорданов, 
Тодор Моралийски, зам. пред-
седател на ПП „Никола Пет-

ков“. Всички те призоваха да 
не забравяме саможертвата на 
героите от 1900 година.

Изгрев

ПОЧЕТОХМЕ ПАМЕТТА НА ЗАГИНАЛИТЕ В БУНТА СРЕЩУ ДЕСЯТЪКА

В истински празник за Ша-
бла, ден преди 2 юни се пре-
върна честването на 60-го-
дишнината от началото на 

организирания баскетбол в 
нашия град. На входа на залата 
бе изложена фото-експозиция 
със снимки от паметните за ша-

бленския баскетбол моменти. 
Залата на обновения „Спортен 
Комплекс Шабла“ бе препъл-
нена с баскетболни треньори, 

състезатели и спортни деятели;  
общественици; фенове на вели-
ката игра и гости на Шабла. 

Тържеството откри дългого-

дишния треньор на баскетболни 
отбори в община Шабла, Христо 
Жечев. В словото си, самият той 
– жива спортна енциклопедия 
на града ни, изтъкна успехите на 
шабленския баскетбол през го-
дините, на областно и държав-
но ниво. Речта му, базирана на 
факти, припомни на публиката, 
че през тези 60 години, Шабла е 
била баскетболен хегемон на об-
ластно ниво. Жечев даде думата 

на Кирил Димов, капитан на 
първия шабленски баскетболен 
отбор в далечната 1959-та го-
дина. Димов каза, че баскетбо-
лът носи здраве и дълголетие, и 
посочи за пример самия себе си. 
Председателят на Общински съ-
вет Шабла, д-р Йорданка Стоева 
връчи на Кирил Димов почетен 
плакет и възпоменателен пода-
рък.

Следва на стр.4.

С ГРАНДИОЗНО ШОУ БАСКЕТБОЛЪТ СЕ 
ЗАВЪРНА В ШАБЛА!
Реновираната Спортна зала посрещна 
60-годишнината на спорта в града

Преди началото на тържеството, малките шабленци с инте-
рес разгледаха фотоизложбата, подредена във фоайето на 
Спортната зала.

 Д-р Стоева връчва подаръка на ветерана Кирил Димов.

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!

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

банка:
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД клон ДОБРИЧ,  

офис Шабла
- за плащане на местни данъци и такси:

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

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

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

BIC: IABGBGSF
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 7 юни 2019 година 

се навършва 
1 година от смъртта на 

ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ 
ВАРНАЛИЕВ

Не можем да те върнем, туй е вярно, 
смъртта не може никой да възпре,

но в паметта ни благодарна
навеки няма да умреш.

Ще те помним и вечно ще скърбим.
От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 30 май 2019 година 

се навършиха
 40 дни от смъртта 

на 

АНГЕЛ АТАНАСОВ ПЕТРОВ
починал на 72 години

 
Не се изплаква мъката със сълзи,

когато плачем, повече боли!
И все-по безнадеждни стават дните,

че никога не ще се върнеш ти!
От семейството

ОБЩИНАТА

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

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

Тел. за контакт - 0885/90-60-16

Търся кухненски 
работници.
Телефон: 0899 25 20 61

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

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

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
АКАЦИЯ –  95 лв. цепеници

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

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

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

Консултация и подготовка на документи. 

Телeфон: 0579 7 70 11, 0885 838 354

СНЕК-БАР „ФАРЪТ“  
БОРИСОВ 71 ЕООД,

ТЪРСИ СЕРВИТЬОРИ  НА ПОСТОЯНЕН 
ТРУДОВ ДОГОВОР. 

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

тел.: 0888/306-941

ПРОДАВАМ 
кафе-аператив „Тарантула“ в град Шабла.

Телефон:0888 76-91-67, Иванов

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон:0878 263 071

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

Телефон: 0888 197 638

ПРОДАВАМ 
ДВЕ КОТЕТА – МЪЖКО И ЖЕНСКО, ПОРОДА 

„ШОТЛАНДСКА КЛЕПОУХА“.
Цена по споразумение.

Телефон: 0897 526 657

ХИДРОИЗОЛАЦИИ
И РЕМОНТ НА ПОКРИВИ С ЦИГЛИ. 

ГАЗОПЛАМЪЧНИ ПОКРИВИ.
Гаранция 15 години!

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

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

ТЪРСЯ 
ДА ЗАКУПЯ МОТОЦИКЛЕТ „СИМСОН“

Телефон: 0877 83 89 17

РАЗНАСЯМ ГАЗ ПО ДОМОВЕТЕ
„Варналиеви“ ЕООД

Тел за контакти - 0894/52-77-10

РАЗПРОДАЖБА
НА ПЧЕЛИН – 100 КОШЕРА, СИСТЕМА 

„ДАДАНБЛАТ“. ОТ ЮНИ ДО ОКТОМВРИ.
Тел. за връзка: 0893/592-278

ПРОДАВАМ УАЗКА САМОСВАЛ АГУ
Цена 2 500 лв.

Тел. за връзка: 0888/94-35-26

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ МАРИЯНА ТОНКОВА, ОТ ГР.ШАБЛА.
На основание чл.95 ал.1 от ЗООС, уведомявам, че имам 

следното инвестиционно предложение:
Водовземане от съществуващ сондажен кладенец C-2x, 

находящ се в ПИ 83017.12.5, гр.Шабла, общ. Шабла, обл.
Добрич за капково напояване на зеленчукова градина в 

същия имот, с площ 54.756 дка.
На 30 май в ОУ „Св. Кл. Ох-

ридски“ с. Дуранкулак се про-
веде заключително занятие по 
безопасност на движение по 
пътищата на тема „Движение в 
реална пътна среда“ съвместно 
със служители на РУ гр. Ша-
бла. Първо на учениците бяха 
обяснени правилата, които 
трябва да спазват при движе-
ние на пътя като пешеходци 
в група и като отделни лица. 
След това, строени по двама, 
водени и следвани от поли-
цейски коли, се отправиха към 
пешеходната пътека пред чи-
талището в селото. Там, под 
ръководство на полицаи и 

учители, те преминаха по пъ-
теката при спазване на всички 
казани и учени през годината 
правила. В тяхно присъствие 
полицаите извършиха провер-
ка на пътни превозни средства 
и по този начин запознаха уче-
ниците с работата на пътния 
полицай. 

Занятието беше много добре 
подготвено и организирано. За 
учениците беше интересно и 
изключително полезно. Учас-
тниците в занаятието благода-
рят на главния организатор на 
занятието младши полицейски 
инспектор Янко Яковов.

Изгрев

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ЗАНЯТИЕ 
ЗА БЕЗОПАСНОСТТА  
ПО ПЪТИЩАТА

31 май беше последния учебен 
ден на учениците от начален етап 
за тази учебна година. На него, в 
ОУ „Св. Кл. Охридски“, учители-
те организираха празник под над-
слов „Пътешествие в океана на 
знанието“, на който учениците от 
първи до четвърти клас показаха 
какво са научили през годината. 
Инициатор и водещ беше старши 
учител Живка Йорданова. Чи-
новете в класната стая на втори 
клас бяха подредени като кораб, 
учениците бяха неговите паса-
жери. Корабът имаше и капитан, 
който раздаде на всички „хапче 
против морска болест“, цветен 
билет под форма на мидичка, 
рак, рапан или охлюв и по един 
балон, в случай на бедствие. На 

картата на света бяха отбелязани 
4 острова в различни цветове – на 
българския език, математиката, 
околния свят и музиката. На все-
ки от тях „слизаха“ тези пътници, 
чийто билет имаше цвета на ос-
трова. Те отговаряха на въпроси 

и изпълняваха задачи, свързани с 
името на острова. След това все-
ки пукаше балона и прочиташе 
от изпадналото листче гатанка, 
на която трябваше да отговори. 
Най-интересният момент беше 
търсенето на заровеното от пи-

ратите съкровище. До него път-
ниците на острова стигаха, след 
като отговореха на специална 
гатанка. Намерилият съкровище-
то раздаваше на съотборниците 
си по една „жълтица“ и прочи-
таше посланието, поставено в 
античния съд. На всеки посетен 
остров капитанът „забиваше“ 
българския флаг. След като реши-
ха правилно кръстословицата на 
остров „Околен свят“, присъст-
ващите разбраха на кой остров 
са поканени всички пасажери 
– остров „Ваканция“. Билетът за 
този остров беше удостоверение-
то, което всеки ученик получи от 
директора на училището Марга-
рита Тодорова.

Изгрев

СМЕЛО НАПРЕД КЪМ ОСТРОВ „ВАКАНЦИЯ“

Областен информационен 
център - Добрич награди учас-
тниците в онлайн конкурса за 
видеоклип „Имам бизнес идея“ 
– Област Добрич. 

На второ място, с 84 харес-
вания се нареди единайсето-
класничката Стефани Георги-
ева от СУ „Асен Златаров“ гр. 
Шабла с бизнес идеята „Зелени 
кули“. Нейното предложение 
включва изграждане на верти-
кални ферми в градска среда, 
където ще се отглежда еколо-
гично чиста храна, създаване 
на интерактивен ресторант и 
учебен център.

На първо място, със 180 
харесвания е бизнес идеята за 
създаването на учебен център 
на Станислава Йорданова, уче-
ничка  в 11 клас от Професио-
нална гимназия по земеделие 
„Тодор Рачински“ гр. Генерал 
Тошево. Предприемаческата 
идея е свързана с дисципли-
ните физика и астрономия и е 

провокирана от нарастващия 
интерес сред подрастващите 
към космоса и природните ано-
малии. Със своята идея Станис-
лава, предлага създаването на 
център с девет зали като всяка 
ще бъде посветена на планета 
от Слънчевата система. 

Двете участнички получи-
ха като награди спийкъри и 
рекламни подаръци от ОИЦ – 
Добрич. На 1 юни те посетиха 
безплатно „София Тех Парк“ 
- София, където се срещнаха с 
предприемачи и инициативни 
младежи от цяла България.

Конкурсът „Имам бизнес 
идея“, организиран от дирек-
ция „Централно координа-
ционно звено“ в администра-
цията на Министерския съвет 
имаше за цел да провокира 
интереса, и творческата изя-
ва, както и да бъде насърчено 
предприемачеството сред мла-
дежите. Той бе част от иници-
ативата на Европейската ко-

мисия „Европа в моя регион“ 
2019 г. и от Общата инициа-
тива на мрежата от 27 инфор-
мационни центрове за попу-
ляризиране на  Европейските 
структурни и инвестиционни 

фондове, създадена с финансо-
вата подкрепа на Оперативна 
програма „Добро управление”, 
съфинансирана от Европей-
ския съюз чрез Европейски со-
циален фонд.

ВТОРА НАГРАДА ЗА ЕДИНАЙСЕТОКЛАСНИЧКАТА 
СТЕФАНИ ГЕОРГИЕВА

Стефани получава наградата си от ОИЦ-Добрич.

Ученичка обяснява правописа на дума.
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Община Шабла 

обявява 
ЛИТЕРАТАТУРЕН КОНКУРС

посветен на 50-годишнината от 
обявяването  

на Шабла за град.
Конкурсът е за  учащи се и 

възрастни.
Желаещите могат да участват 

със следните литературни 
жанрове: стихотворение, кратък 

разказ, есе, очерк.

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

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

ул.“Равно поле“ №35  - 
За литературния конкурс.

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

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

От Редакцията

ПОЕТИЧЕН КЪТ

ДЕТЕТО  В  МЕН
Детето  в  мен  живее,  вечно  младо...
Аз  крача  през  живота  с  едри  крачки  -
то  още  чупи  своите  играчки
и  още  гледа  с  алчност  шоколада.

И гони  вятъра  с  велосипеда,
и  още  чака  Дядо  Мраз  с  шейната,
троши  в  съня  си  с  топката  стъклата,
краде  зелено  грозде  от  съседа.

То  разглобява  всички  сложни  вещи
и  се  надява  да  открие  чудо,
преплува  Дунав,  палаво  и  лудо,
и  още  чака  първата  си  среща.

А  аз  вървя  и  отстрани  се  вглеждам
в  безгрижните  му  светнали  зеници,
докосвам  изпотените  къдрици
и  храня  илюзорната  надежда,

че  още  дълго,  може  би  безкрайно,
детето  в  мен  ще  тича,  ще  греши…
И  някой  ден  внезапно  ще  реши,
като  играчка  стъклена  нетрайна

да  счупи  тоя  крехък  свят  край  мене
-  черупка  остаряла  и  излишна…
За  да  надникне  в  същността  му  скришна
и  да  открие  с  нямо  изумление,

че  вътре  няма  нищо  -  само  прашна
безкрайна  пустота  и  сива  скука,
и  може  да си извлече  поука,
че  кухото  и  скучното  е  страшно...

Аз  чакам  този  час   на  детска  лудост
и  този  вечен  бяс  за  разрушение,
до  днеска  живи  у  детето  в  мене,
като  велика  милост,  като  чудо,

когато  след  метежната  стихия
ще  тръгне  сред  отломките  нетрайни,
към  други  светове,  към  други  тайни
детето  в  мен…И с  него  -  аз  самият.

 Валентин  Чернев

„Светлина от Изтока“ е де-
бютната книга на Наталия Боя-
джиева – журналист и пътешест-
веник по душа. На 7 юни (петък) 
в Зеления образователен център 
от 18.00 часа, тя ще ни отведе в 
един малък провинциален град в 
Китай, където се е запазил духът 
на обикновения китаец. Имала е 
три години да опознае бита, на-
виците и мирогледа на местните 
хора. Китайските й приятели са я 
допуснали в домовете и в сърца-
та си. От тях е научила много, с 
тяхна помощ е допълнила пред-
ставата си за щастие. 

Сред водите на Тихия океан 
плува архипелаг от над 7 хиляди 
острова, които са обитавани от 
100 милиона души. Това е Репу-
блика Филипини. За две години 
тя се превръща в дом и на Ната-
лия Бояджиева. Чрез „Лицата на 
Филипините“ ще се докоснем до 
необятните, непознати терито-
рии на филипинската душа, до 
личността и съзнанието, като на 

фокус са жените, техния живот 
и вътрешен свят – чувства, въз-
приятия, желания и идеи...

Усетила внушението на не-
обятността, приканваща към 
смирение, дъщерята на Наталия 
- младата художничка Емилия 
Бояджиева укротява палитрата 
и от платната й, като през нежна 
мъгла изплуват цъфнали гради-
ни, птици, момичета съсредото-
чили цялото си внимание в ча-
ената церемония...Свят, в който 
времето се движи в забавен ка-
данс. Всичко е изящно, изваяно, 
създавано хилядолетия с идеята 
да просъществува още много 
пъти по толкова: храмове, цере-
монии и отношения, в който се 
усещаш прашинка от безкрай-
ната Вселена - нищожна, но съз-
даваща с вибрацията си общата 
хармония...

Заповядайте на цветна ту-
ристическа разходка из Китай и 
Филипините в Зеления обазова-
телен център! 

БАГРИ ОТ ИЗТОКА

На 30 май, ДГ „Дора Габе“ 
изпрати възпитаниците си от 
четвърта подготвителна група 
в първи клас – събитие, което 
децата чакат с огромно вълне-
ние. 

На тържеството, празнично 
облечени и развълнувани, деца-
та от група „Звездичка“  показа-
ха пред своите родители и гос-
ти, че отиват в училище знаещи, 
можещи и силни, подготвени от 
своите учителки, Даниела Димо-
ва и Розалия Богданова.

Те пяха, рецитираха и тан-
цуваха за последно в „нашата 
детска градина“.

Своите удостоверения за 
успешно завършена  подготви-
телна група и книжки децата 
получиха от кмета на община 
Шабла Мариян Жечев. Отброя-
вайки до 1,…до 4, те пуснаха в 
небето разноцветни балони.

Община Шабла ги изнена-
да с вкусен подарък – огромна 
торта. 

Изгрев

На 2 юни, град Шабла праз-
нува.

Почивният празничен ден 
събра жители и гости на града 
на традиционния събор.

Градският парк бе огласен от 
народна музика, в изпълнение 
на гостите от фолклорен ансам-

бъл „Тракия“- град Пловдив. 
Над час и половина професио-
налният ансамбъл

представи пред жителите 
и гостите на града автентични 
носии и съвременни музикал-
ни и танцови интерпретации.

Изгрев

ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „ТРАКИЯ“ 
ЗА ПРАЗНИКА НА ГРАДА

Ансамбъл „Тракия“ на шабленска сцена.

ДОВИЖДАНЕ, ДЕТСКА ГРАДИНА! 
ЗДРАВЕЙ ПЪРВИ КЛАС!

По време на програмата.

В последния ден от месец 
май, село Тюленово отбелязва 
своя празник. Датата за отбеляз-
ването на празника на селото не 
е избрана случайно. На този ден 
през 1951 година е открит пър-
вия нефт в Тюленово.

На площад „Морски“ тази 
година се чества двоен празник 
– съборът на селото и 25 години 
от основаването на земеделска 

кооперация „Приморец“.
Жителите на Тюленово и 

техните гости отбелязаха подо-
баващо празника. Специални 
гости на събора бяха предсе-
дателят на Общинския съвет, 
д-р Йорданка Стоева, кметът 
на община Шабла, Мариян Же-
чев, заместникът му Цветелин 
Йорданов, председателят на ЗК 
„Приморец“, Иван Йорданов, 

негови колеги, работещите в ко-
операцията. Кметският намест-
ник на селото, Невена Георгиева 
поздрави присъстващите и в 
словото си каза, че няма по-до-
бро място от бащината къща.

Пожелания за тюленовчани 
отправи кметът на Общината, 
Мариян Жечев. Към жителите и 
гостите на празника се обърна и 
Иван Йорданов.

За доброто настроение на 
присъстващите се погрижиха 
гост-изпълнителите от фол-
клорна група „Шарено коланче“ 
с ръководител Нивелина Васи-
лева, танцьорите от клуб „Кава-
рна“ водени от Стела Йорданова 
и детски танцов състав „Бърбо-
рино“ при НЧ „Зора 1894“ град 
Шабла, с ръководител Гергана 
Дафова.              Изгрев

ПРАЗНИЦИ В СЕЛО ТЮЛЕНОВО 

Фолклорни ритми в изпълнение на танцов клуб „Каварна“. Поздрав от фолклорна група „Шарено коланче“.

И тази година, децата на 
община Шабла отпразнуваха 
1 юни в Градския парк в Ша-
бла подобаващо. Общинското 
ръководство и ОДК Шабла се 
бяха погрижили децата ни да 
се забавляват както си знаят 
на своя ден. Времето също бе 
с тях – първото юнско слънце 
огряваше парка. Румен Куртев 
от Държавния куклен театър 
в Добрич бе водещ на програ-
мата, която децата изнесоха с 
интерес и удоволствие. Състе-
зание „Бързи, смели, сръчни“, 
забавни игри и викторини и 
своеобразен пленер за рису-

ване и моделиране направиха 
деня незабравим за малчуга-
ните. Освен учениците в двете 
училища в Общината, бързи, 
смели и сръчни на сцената бяха 
и бъдещите първокласници 
от четвърта група на ДГ „Дора 
Габе“ в Шабла. В надпреварите 
естествено загубили нямаше - 
всички деца спечелиха, както 
и цяла Шабла, ден преди праз-
ника си. За тях имаше предмет-
ни награди, както и разбира 
се предвестникът на детското 
лято – сладоледът, който фирма 
„Изида“ отново бе осигурила.

Йордан Енев

СЛЪНЧЕВ И ВЕСЕЛ ДЕТСКИ ПРАЗНИК В ПАРКА

Всички деца се включиха с ентусиазъм в празничните игри.

И на сцената имаше шоу…

Някои с удоволствие рисуваха и моделираха.
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Продължава от стр.1
Кметът на община Шабла, 

Мариян Жечев награди ша-
бленските баскетболни отбо-
ри – медалисти от окръжни, 
областни и държавни първен-

ства. Награждаването на 21-те 
отбора на баскетболното иг-
рище беше повече от впечат-
ляващо! След церемонията по 
награждаването, кметът Жечев 
каза, че припомняйки минало-
то се обръщаме към бъдещето. 
Той призова младите, вдъхно-
вени от успехите на родителите 
си да продължат да развиват 
тази красива игра в Шабла. 
Мариян Жечев благодари за 
помощта при организацията 
на празника на Христо Жечев и 
на съучредителя и организатор 
в Българската аматьорска бас-
кетболна лига (ББЛ) – нашият 
съгражданин Йордан Павлов.

Програмата продължи с 
надпревара между някои от 
участниците в отборите, както 
и зрители във вкарването на 
кошове от фаул-линията и от 
зоната за 3 точки. Надвкарва-
нето от фаула спечели Милко 

Стойков, а от далечната дис-
танция най-точен бе Алексан-
дър Иванов. 

Публиката бе „подгряна“ 
от изиграните два мача между 
сборни отбори на шабленски 

ветерани – мъже и жени. 
Въпреки че резултатите от 
тях не бяха от съществено 
значение, все пак - отбо-
рът, с капитан Трошо То-
доров се наложи над този, 
с капитан Живко Янев, а 
жените на Силвия Колева 
победиха тези, водени от 
Мария Иванова.

Настъпи и кулмина-
ционният момент – бас-
кетболната среща между 
сборен отбор на Шабла 
и участника в Западната 
дивизия на Българската 
Баскетболна Лига – „Поли-
техника“ София. Срещата 
„напълни окото“ на зажад-

нялата за качествен баскетбол 
шабленска публика. Първите 
две части бяха равностойни и 
завършиха 12:12 и 31:31. През 
второто полувреме, сработе-
ността и колективната обигра-
ност на гостите си каза думата 
– краен резултат 83:64 за „По-
литехника“. След срещата, един 
от участниците в нея за отбора 
на Шабла и член на УС на ББЛ, 
Йордан Павлов, каза за „Из-
грев“: „Нашите момчета играят 
за пръв път заедно, а „Политех-
ника“ от десетина години са в 
същия колектив. Заради един 
от състезателите им, Георги 
Михайлов играхме персонална 

защита и то агресивно. Но той 
няколко пъти стреля и „през 
човек“, вкара 8 от 10 опита от 
тройката – статистика, с която 
може да се гордее и баскетбо-
лист от НБА! Изпуснахме и го-
лям процент от наказателните 

си удари…През втората част ни 
прекършиха. Двата отбора сме 
приятели, но преди мача си ка-
захме да няма никакво щадене – 
да се раздадем докрай! Шаблен-
ската публика го заслужава! 
Баскетболистите дойдоха 
в Шабла с голям респект и 
уважение. Впечатленията 
на всички участници в мача 
от комплекса  и условията 
са отлични – организация-
та, климатичната система, 
атмосферата в залата. Из-
ползвам възможността да 
поканя всички шабленци и 
гости на града на финалите 
на ББЛ от 6-ти до 8-ми юни 
в Спортен комплекс Ша-
бла. След излъчването на 
аматьорския шампион на 
България в събота, ще на-
правим всичко възможно 

да организираме и нови мачове 
на отбора на Шабла в този си 
формат през лятото. Шабленци 
го заслужават!“

Йордан Енев
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С рекордно предни 
класирания се отчетоха 
младите шабленски ле-
коатлети на десетото из-
дание на турнира „Тереза 
Маринова и приятели“, на 
25-ти май в София. 

Кремена Димитрова 
(2008 г.) бяга финал на 
60 м. гладко и се нареди 
6-та в конкуренцията на 
132 момичета от цяла 
България, с постижение 
8,90 сек. На скок дължи-
на от място, Креми бе 
11-та в, същата много-
людна компания с 1,99 м. 
Калоян Ялнъзов (2010 г.) 
бе 5-ти в същата дисци-
плина с постигнати 1,76 
м. На 60 м., Коко се кла-
сира 8-ми, с лично по-
стижение от 10 секунди 
равно. И в двете дисци-
плини, участниците при 
момчетата бяха 48.

Близо 700 деца на възраст 
между 5 и 12-годишна възраст 
премериха сили в юбилейното 
издание на турнира, на стади-
она на Националната спорт-
на академия „Васил Левски“. 
Представители на сръбския 
Ниш пък   направиха надпре-
варата международна. Дори 
изсипалият се майски дъжд не 
помрачи настроението на мал-
чугани и родители.

Дисциплините за различни-

те възрастови групи бяха 40 м, 
60 м, 600 м, скок на дължина от 
място и скок дължина.

  „Въпреки че от трите ни 
участия на този турнир, сега 
се представихме най-добре, аз 
не съм доволен от резултатите. 
Знам силите и възможностите 
им, могат повече и съм сигурен, 
че скоро ще го покажат!“, споде-
ли пред „Изгрев“ треньорът на 
двамата ни лекоатлети, Веселин 
Василев.

Йордан Енев

Какво е спортът за мен и 
по-специално – баскетбола? На 
какво ме научи той в живота? Аз 
съм дъщеря на баща, който е иг-
рал футбол. Баща, който запали 
и моя брат по този спорт. Сви-
детел съм на възходи, хвалби и 
победи! На попадения, упреци и 
загуби…Но всичко това се при-
емаше с високо вдигната глава и 
с извличане на поука! Това, кое-
то учим първо в живота, е това, 
което се дава за пример в семей-
ството. Така реших да избера 
спорта, а „моят“ спорт беше бас-
кетбола. Баскетболът ми помог-
на да дам най-доброто от себе си 
във всяко начинание в живота. 
Като начало – здраве, а психи-
ческото и физическото здраве 
е ценно условие за по-добър 
живот. Борбеност – да си поста-
вям цел и да не се отказвам от 
нея. Устойчивост – умение да се 
справям със стреса и напреже-
нието, така че да съм конценти-
рана и да показвам най-доброто 
от себе си, и да не позволявам те 
да ми пречат. Упоритост – жела-
ние постоянно да се усъвършен-
ствам. Кураж – да имам смелост 
и сила да преборя вътрешните 
си страхове. Постоянство и дис-
циплина – умение да се вслуш-
вам и доверявам в съветите, 
които ми се дават от треньора. 
Работа в екип – усилията, кои-
то се влагат в поставената цел 
са  сбор от усилията на оста-
налите членове на екипа. Това 
правило в най-голяма степен е 
валидно за груповите спортове, 
но дори и в индивидуалните та-
кива, успехът е сбор от труда на 
спортиста, на неговия треньор и 
на останалата част на екипа! И 
още много качества, като: Сръч-

ност; Сила – не само физическа, 
но и духовна; Организираност;  
Самооценка; Хъс за победа; 
Умение да даваш пример, да 
се доверяваш на лидерите, да 
балансираш, да опознаваш и 
анализираш противника! Не на 
последно място е умението да 
губиш. Умението да признаваш 
по-добрите в даден момент е 
важно качество, което ми е по-
магало да съм по-обективна. 
Да, победата е най-важната цел, 
която съм си поставяла, но чес-
то пъти съм губила не само със-
тезания – губила съм и много 
ценни за мен хора в живота! 

Призивът ми към всички, 
които искат да се занимават 
със спорт е: Спортът ще ви даде 
страшно много и нищо няма да 
ви отнеме!

Силвия Колева

Бел.ред. – Авторката е ка-
питан на баскетболните от-
бори – областни първенци от 
2003-та до 2005-та година. 
Колева е избрана за най-полезен 
играч на държавните игри на 
малките селища, през 2003-та 
г. в Карлово.

ПОСЛАНИЕ ЗА БАСКЕТБОЛА

СКЛА „НЕФТЯНИК 2014“ – С 
НАЙ-ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ 
ПРИ ТЕРЕЗА

Олимпийската и световна шампион-
ка, Тереза Маринова  - с нашите със-
тезатели.

Шабленските ветерани в битка.

Награждаването на отборите – медалисти през годините.

Закъснелият поради ангажименти Георги Рашев, преди секунди 
е получил плакета си от кмета Мариян Жечев, под аплодисмен-
тите на шабленската публика.

Този път – кош от фаул.

Шабла – „Политехника“ – началото…

С ГРАНДИОЗНО ШОУ БАСКЕТБОЛЪТ СЕ 
ЗАВЪРНА В ШАБЛА!
Реновираната Спортна зала посрещна 
60-годишнината на спорта в града

Йордан Павлов се поздравява с капитана на „Политехника“.

Кметът Жечев награждава Христо 
Жечев и Трошо Тодоров.

Отборът на Шабла.


