
Вторник, 11 юни 2019 г. Брой 22 (722)www.shabla.bg

„Силата не произлиза от физическите възможности.  Тя идва от несломимата воля.“ 
Махатма Ганди

МИСЪЛ НА БРОЯ

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

ПОКАНА
На 12 юни 2019 година (сряда) от 18.30 часа 

в салона на НЧ „Зора 1894“ – Шабла ще се 
състои концерт на школите и постановка 

на театрален състав по проект 
„Равни възможности за нашите деца в 

мултикултурна среда“.
Вход свободен!

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ТЕАТЪР!
Театър „Иван Димов“ 

Хасково
ПРЕДСТАВЯ

„Секскомедия в лятна нощ“
по Уди Алън

Сценичен вариант и постановка 
Юрий Дачев

С участието на МАРТИНА 
ВАЧКОВА,

Атанас Атанасов, Стефан 
Цирков, Стелиян Николов, 

Станислава Николова, Иванка 
Шекерова и Константин 

Соколов.
На 17 юни 2019 година 

(понеделник)
от 19.00 часа в салона на НЧ „Зора 1894“-Шабла.

Цена на билети: 8.00 лв.

В събота, 8-ми юни, в Спор-
тен копмлекс Шабла, разбрахме 
новия шампион на България по 
баскетбол за аматьори. За фи-
налната битка в Шабла пристиг-
наха най добрите осем отбора 
от четирите конференции през 
редовния сезон на Българска-

та баскетболна лига (ББЛ). До 
финалния турнир (6 – 8 юни) в 
Шабла, достигнаха съставите на 
„Светкавица“ Търговище, „Ънс-
топъбъл“ Добрич, „MIX“ София, 
„Бавни и яростни“ Плевен, „Чар-
дафон-Орловец“ Габрово и „Хе-
бър“ Пазарджик. Поради логис-
тични проблеми, вторият отбор 
от „Запад“ не успя да пристигне 
за финалния турнир и на негово 
място, организаторите включиха 

с уайлд карт, наскоро сформи-
рания състав на домакините от 
Шабла. В елиминациите, „Ша-
бла“ постигна и първата си побе-
да в ББЛ – над земляците от „Ън-
стопъбъл“ Добрич, със 112:80. 
До финалната среща достигнаха 

миналогодишният шампион 
„Хебър“ Пазарджик и „MIX“ Со-
фия. В оспорвания финален мач, 
столичани детронираха „Хебър“ 
с 84:76, като до последния съдий-
ски сигнал, мачът „висеше“. На 
полувремето, за удоволствие на 
публиката в залата, бе организи-

рана игра със зрителите за стрел-
ба от зоната за 3 точки и от фа-
ул-линията, като победителите 
бяха наградени от представител 
на ББЛ. На церемонията в залата 
след последния съдийски сиг-
нал, кметът на община Шабла, 
Мариян Жечев, връчи купите и 
медалите на първите три отбора 
в крайното класиране -  „MIX“, 
„Хебър“ и „Светкавица“, както 
и индивидуалните награди на 
най-добрите баскетболисти във 
финалната надпревара в Шабла.

Капитанът на „Шабла“, Йор-
дан Павлов, сподели за „Изгрев“: 
„Сформирахме отбора в послед-
ния момент, щастлив съм, че 
постигнахме първа победа и то 
пред родна публика! Искам да 

изкажа своята благодарност към 
Саша Топчов и националния 
състезател Александър Янев за-
това, че откликнаха на поканата 
ни, и подсилиха „Шабла“ за фи-
налите. Имам и новина за почи-
тателите на баскетбола в града 
ни – от новия сезон 2019-2020, 
отборът на „Шабла“ ще се вклю-
чи в първенството на ББЛ, в зона 
„Изток“. Вече работим върху се-
лекцията.“

Във Българската баскетбол-
на лига (ББЛ), участват баскет-
болни отбори от над 30 бъл-
гарски града, с картотекирани 
повече от 1000 баскетболисти. 
Първенството се провежда под 
егидата на Българската феде-
рация по баскетбол (БФБ) и се 
администрира от Българското 
баскетболно общество (ББО). 

Председателят на УС на ББО, 
Орлин Атанасов, след церемо-
нията по награждаването, каза 
пред „Изгрев“: „Благодарни 
сме на кмета на Шабла, Мари-
ян Жечев за  гостоприемството 
и изключителните условия за 
провеждането на националните 
ни финали! Вярваме, че с повече 

съпричастни и активни в нашия 
спорт общини като Шабла, ще 
превърнем отново баскетбола в 
масов спорт за България. Всич-

ки заедно наблюдавахме изклю-
чителна борбеност, феърплей 
и мъжество във всички мачове. 
Финалът беше достойно послед-
но украшение на целия сезон. 
С нетърпение очакваме новия 
член на ББЛ – отбора на „Шабла“. 
Пожелавам им успех!“

Йордан Енев

БАСКЕТБОЛНИЯТ ШАМПИОН НА 
БЪЛГАРИЯ СЕ ИЗЛЪЧИ В ШАБЛА
„MIX“ София вдигна купата, отборът на Шабла, с първа победа в ББЛ

Постепенно, „MIX“ налагаше доминация на терена, но „Хебър“ 
докрая поддържаше интригата жива.

Секунди след последния 
съдийски сигнал – полуделите 
от радост нови шампиони на 
България от „MIX“ София.

Златните медали вече са на 
гърдите на новите шампиони.

Обявеният за най-полезен иг-
рач във финалите – Христо 
Господинов от „MIX“ София, 
получава приза си от кмета на 
община Шабла, Мариян Жечев.

Радост и болка в една снимка: На преден план - ликуващите 
шампиони, зад тях - баскетболистите от „Хебър“ напускат 
залата…
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 13 юни 2019 г. се навършва

1 година
от смъртта на

ПЕТЪР КОСТОВ ПЕТРОВ
(ДОЛАРА)

починал на 63 години
Ще минат дни, месеци, години, 

но ние никога няма да те 
забравим!

Обичаме те!
Поклон пред паметта 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

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

РАЗНАСЯМ ГАЗ ПО ДОМОВЕТЕ
„Варналиеви“ ЕООД

Тел за контакти - 0894/52-77-10

ПРОДАВАМ УАЗКА САМОСВАЛ АГУ
Цена 2 500 лв.

Тел. за връзка: 0888/94-35-26

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти,  

фрезоване  и цялостна обработка на парцели.
Телефон за контакт: 0884/52-50-80

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 и 0879 443 340

ПРОДАВАМ ЧИЗЕЛ, ДИСКОВА 
БРАНА И КУЛТИВАТОР  
В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ

Цена по договаряне.
Телефон за контакт: 0889/95-00-08

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
ВСИЧКИ ВИДОВЕ 
ЗАСТРАХОВКИ

на най-добри цени
Шабла, ул.“Кубрат“ №1

Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Национален осигурителен институт
Териториално поделение – Добрич

уведомява
Кампанията за изчисляване на прогнозна пенсия във 

връзка с прилагане на параграф 22 ц от Закона за 
изменение и допълнение на КСО, осъществявана от 

мобилни екипи на ТП на НОИ-Добрич се преустановява, 
считано от 1 юни 2019 година.

Изгрев – Как се роди идеята 
за името на кооперацията?

И.Й – Когато отидохме да 
регистрираме кооперацията ис-
кахме тя да носи името „Черно 
море“, но се оказа, че вече е зае-
то. Спонтанно ни дойде идеята 
„Приморец“ или при морето.

Изгрев – Началото…
И.Й – Отначало започнахме 

четири човека – аз, като предсе-
дател и трима тракториста. Про-
дължихме набирането на земя и 
днес обработваме около 10 хил.
дка. В кооперацията работят 
постоянно вече 9 човека, от тях 
шест механизатора и трима слу-
жители. 

Изгрев – Какви трудности 
имахте, когато стартирахте?

И.Й – Липсата на складова 
база, където да съхраняваме 
ожънатото жито. Неизгодно е 
за нас да продаваме реколтата 

от нивата, когато цената е ниска. 
Явихме се на търг  и спечелихме 
сградата на бившата овцеферма 
в Тюленово. С усилията на хо-
рата от селото я почистихме и 
приведохме във вид за ползване. 
Относно техниката – от ликви-
дационния съвет купихме стари 
трактори и една комбайна.

Изгрев – Разкажете нещо от 
„кухнята“ на „Приморец“?

И.Й – С гордост мога да кажа, 
че експериментираме в различни 
основни култури. Сяли сме ръж, 
третикале, нахут, рапица, кори-
андър, чиа и киноа. Използваме 
нови семена и препарати. Всяка 
година най-големите фирми на 
семена „Пионер“, „Сенджента“ 
и други правят опити на сорто-
ве царевица в нашите полета на 
около 200 дка.

По Програмата за развитие 
на селските райони , мярка 121 

закупихме съвременна техника 
и така облекчихме труда на на-
шите механизатори, което е и 
по-изгодно като работна ръка, 
време, средства.

Мога да кажа, че при нас се 
работи интензивно и отговор-
но. Всички държим на труда и 
дисциплината. Разполагаме с 24 
машини или на човек се падат 
по 4. Оттук идва и факта, че при 
кампании изпитваме нужда от 
квалифицирана работна ръка. 
Подчертавам „квалифицирана“, 
защото в днешно време техни-
ката е компютъризирана. Имаме 
нужда от млади специалисти –
агрономи и инженери.

Изгрев – Имали ли сте труд-
ности от финансово естество?

И.Й – През 25-годишното си 
съществуване – не. Редовно из-
плащаме рентата, няма забавяне 
на месечните възнаграждения  

на работещите при нас. Партни-
раме си с големите фирми на па-
зара на зърно, които са коректи 
към нас.

Изгрев – Как се виждате за 
30 годишния си юбилей?

И.Й – Да имеме съвременен 
склад за съхранение на зърното. 
Кооперацията да се захване и с 
животновъдство-козе или овце-
въдство. Мечтаем си за поливно 
земеделие, което означава, че по-
ливната система в Шабла тряб-
ва да се възстанови. Така няма 
да сме зависими от природните 
условия, а сами ще напояваме 
различните култури, когато е 
необходимо. Добре би било да 
възстановим и оранжерийното 
производство на зеленчуци – 
все дейности, с които Общината 
беше известна в миналото.

Разговаря  
Йорданка Радушева

ПРОДАВАМ
къща в гр. Шабла – 120 кв. м., двор 1200 кв. м., стопански сгради, гараж, лозе 

400 кв. м., плодни дръвчета, вътрешни баня и тоалетна, 4 спални и кухня. 
Санирана е с кафява PVC дограма. Къщата се намира на ул. „Искър“ №26.

Цена – 30 000 евро, може и замяна.
Телефон за контакт: 0885/11-70-51

ПРОДАВАМ КЪЩА
в с. Крапец – 80 кв. м. с двор 1800 кв. м., 4 стаи, вътрешни баня и тоалетна. Електрифицирана 

и водоснабдена. Намира се на ул. 2-ра в селото, №4, на 500 метра от морето.
Цена – 15 000 евро, може и замяна.

Телефон за контакт:0885/11-70-51

ПРОДАВАМ

 15 БРОЯ ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА 
в кошери „Даданблат“, комплект с магазини в района на Шабла. 

Цена по споразумение.

Телефон: 0889 410 944

От 8 до 10 юни, студенти и 
преподаватели от Москивски 
държавен областен универси-
тет (МДОУ) бяха на тридневна 
учебна практика в Румъния и 
България.

Групата от 15 студенти и 
преподаватели от МДОУ с ръ-
ководители проф.Евгений Яр-
овой – декан на факултета по 
история и археология и проф.
Иван Пъслару са за трета годи-
на в България. 

Тяхната визита се осъщест-
вява по покана на кмета на 
община Шабла, Мариян Жечев 
и с любезното съдействие на 
българското посолство в Русия, 
което им издаде мултивизи за 
посещение в две държави – Ру-
мъния и България.

Групата бе посрещната и 
приета от председателя на Об-
щинския съвет, д-р Йорданка 
Стоева, която ги запозна с при-
родните и исторически забеле-
жителности на община Шабла. 
Бе предадено благодарствено 
писмо до ректора на МДОУ, Ве-
роника Запалаукая, подписано 
от кмета на общината и пред-
седателя на Общинския съвет, 
след което те посетиха Зеления 
образователен център, Фара, 
КК „Албена“, Калиакра, Архео-
логическия музей в град Варна 
и Големия остров в село Дуран-
кулак. Студентите бяха много 
впечатлени  от разказа на полк. 
Иван Апостолов, който ги по-
срещна пред паметника на за-
гиналите летци в мирно време 
в град Балчик, където бяха под-

несени цветя от групата.
На 9 юни в ресторант „Лов-

на среща“ се проведе „Вечер на 
дружбата“ между ученици, изу-
чаващи руски език в СУ „Асен 
Златаров“- Шабла, под ръко-
водството на Светлана Аникее-
ва и руските студенти.

На събитието присъстваха 
Милена Тодорова – председател 
на СНЦ „Обединени за Шабла“, 
Емил Тодоров – председател на 
Съюза на офицерите и сержан-
тите от запаса и резерва и д-р 
Йорданка Стоева. 

Изненада беше появата на 
цар Нептун, който раздаде на 
всички присъстващи сертифи-
кати и ги „кръсти“ с морски 
имена. С много емоции, прия-
телски усмивки и танци завър-
ши тази поредна среща между 
младите хора от България и 
Русия.

През последния ден от визи-
тата си, групата бе на посеще-
ние и при Кмета на Общината, 
на която се обмениха идеи за 
бъдещи дългосрочни сътруд-
ничества.             Изгрев

СТУДЕНТИ ОТ МДОУ НА 
ПОСЕЩЕНИЕ В ШАБЛА

Иван Йорданов: „ПРИ НАС СЕ РАБОТИ ИНТЕНЗИВНО 
И ОТГОВОРНО“

Откриване на жътвената кампания, 2018 година

На 31 май, село Тюленово празнува.
Тази година земеделска кооперация „Приморец“ село Тюле-

ново отбеляза 25 години от основаването си. След празника се 
срещнахме с председателя на кооперацията, Иван Йорданов. 
Ето какво разказа той за вестник „Изгрев“.

През 1993 година инициативен комитет воден от Жанина 
Денчева решава да се основе кооперация в село Тюленово. Иван 
Йорданов е поканен за председател на кооперацията (той е ро-
дом от селото). След събирането на 3 хил.дка земя, той приема 
отговорния пост. До тогава работи в АПК (завършва селско-
стопански техникум).
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СЪОБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЧИТАЛИЩНАТА 

БИБЛИОТЕКА В ШАБЛА.
В дните 11 - 13 юни 2019 г., библиотеката ще бъде затворена, 

поради участие на
библиотекарите в ХХ|–я национален семинар на ползвателите на 

софтуерните системи
на фирма Софт Либ - град Търговище.

ОТ РЕДАКЦИОННАТА НИ ПОЩА

Чрез вестник „Изгрев“ искаме да изкажем нашето 
човешко „Благодаря!“ на Христо Жечев за организацията и 
провеждането на „60 години организиран баскетбол в Шабла“.

Бъде здрав и все така упорит!

Сем Жечеви - Шабла

На 31 май в село Обединение, 
община Полски Тръмбеш се 
проведе петнадесетия юбилеен 
национален събор-надпяване 
„Авлига пее“ в памет на народ-
ната певица Мита Стойчева.

Фолклорна група „Добру-
джанка“ и детска фолклорна 
формация „Добруджанчета“ 
при НЧ „Зора 1894“ – Шабла 
взеха участие в двата раздела на 
фестивала – в първи с песните 
на Мита Стойчева и в раздел 
„автентичен фолклор“ от райо-
на на Шабла. От двата раздела 
получиха първи награди и два 

златни медала.
Солистката на групата, Роси-

ца Кръстева също бе отличена с 
диплом, първа награда и златен 
медал в конкурса с песните за 
Мита Стойчева.

Ръководителят на групата, 
Жана Рачева изказва искрената 
си благодарност към общинско-
то ръководство за оказаното съ-
действие.

Благодарност и на самодей-
ците за всеотдайността и съпри-
частността им към българския 
фолклор.

Изгрев

ОТЛИЧИЯ ЗА САМОДЕЙЦИТЕ НА ЖАНА РАЧЕВА

От 8 до 9 юни 2019 година в 
Хотелски комплекс „Яница” с. 
Крапец се проведе VII-то изда-
ние на фестивала за шлагерна 
и стара градска песен „Подари 
ми море“.

Организатори на фестивала 
са Община Шабла, Община Ге-
нерал Тошево, НЧ ”Светлина 
1941” гр. Генерал Тошево, НЧ 
”Зора 1894” гр. Шабла и Хотел-
ски комплекс „Яница” с. Кра-
пец.

Специални гости на фести-
вала бяха кметовете на община 
Шабла и община Генерал Тоше-
во, Мариян Жечев и Валентин 
Димитров.

По регламент във фестивала 
участваха самодейни колекти-
ви, вокални групи, дуети и ин-
дивидуални изпълнители към 
народни читалища, организа-
ции и творчески клубове, без 
възрастови ограничения или 26 
групи, 6 дуета и 13 индивидуал-
ни изпълнители.

Изпълненията бяха оце-
нявани от тричленно жури в 
състав: Живко Желев – предсе-
дател, композитор и диригент 
на ансамбъл „Добруджа” град 
Добрич и членове Бони Мил-
чева - изпълнител на оперетна 
музика и телевизионен водещ, 
и Панко Добрев - композитор 

и диригент на Градския духов 
оркестър Шабла.

Участниците от Общината 
бяха от селата  Дуранкулак, Гра-
ничар и Крапец.

Ето и призьорите по катего-
рии от тазгодишния фестивал:

Категория „Групи“:
I място –Хор за популярни 

песни при НЧ „Паисий Хилен-
дарски 1870“ град Балчик.

В категория „Дуети“ първа, 
втора и трета награда не бяха 
връчени. Журито даде три по-
ощрителни награди на следни-
те дуети:

- Величка Милева и Атана-
ска Борисова при НЧ „Велко 
Ангелов 1940“ село Дропла, об-
щина Балчик;

- Снежанка Георгиева и Не-
дка Николова при НЧ „Йордан 
Йовков 1941“ село Росица, об-
щина Генерал Тошево;

- Иванка Димитрова и Стан-
ка Славова при пенсионерски 
клуб „Европейски гласове“ град 
Добрич.

Категория „Индивидуални 
изпълнители“:

I място – Събина Георгиева 
при НЧ „Напредък 1864“ град 
Търговище.

Награда на публиката и на-
града за сценичен костюм не 
бяха присъдени.

Наградите на хотелски ком-
плекс „Яница“ отидоха при:

- Квартет „Пей сърце“ при 
пенсионерски клуб „Лазар Спа-
сов“ село Спасово, община Ге-
нерал Тошево;

- Група за стари градски 
песни при НЧ „Йордан Йовков 
1941“ село Росица, община Ге-
нерал Тошево;

- Дамска вокална група „ме-
лодии на зрелостта“ при ЦСРИ 
„Импулс“ град Варна;

- Група „Ретро“ при НЧ „До-
ростол-1870“ град Силистра;

- Смесен хор „Лира“ при 
Дом за стари хора град Добрич.

Поощрителни награди /гру-

пи/:
- Вокален ансамбъл „Мор-

ски бриз“ при НЧ „Любен Ка-
равелов 1940“ град Бургас;

- вокален състав „Армеец“ 
при СОСЗР град Добрич;

- Група за стари градски 
песни „Морска звезда“ при 
Клуб на пенсионера  град При-
морско;

- Вокална група „Детелина“ 
при НЧ „Н.Й.Вапцаров 1909“ 
град Ветово, област Русе;

- Група за градски и попу-
лярни песни „Чар“ при НЧ 
„Христо Ботев 1872“ град нови 
пазар.

Изгрев

„ПОДАРИ МИ МОРЕ“

Зеленият образователен 
център в Шабла откри лятната 
си програма с представянето на 
две книги на варненската фило-
ложка, учителка и журналист-
ка, Наталия Бояджиева. „Свет-
лината на Изтока“ и „Лицата на 
Филипините“ са описали пре-
живяванията и впечатленията 
на Бояджиева от тригодишния 
и престой в Китай, и от госту-
ването и във Филипините.

В юнската вечер на 7-ми (пе-
тък), писателката-пътешестве-
ничка разказваше увлекателно, 
като думите и бяха илюстрира-
ни от снимки, поднесени чрез 
мултимедията. Публиката в 
залата се потопи в най-много-
людната страна в света, като 
„посети“ устието на Яндзъ, 
Свещената планина Тай Шан, 
родният град на Конфуций, 
Забраненият град, мавзолеят 
на Мао Дзедун, свещеният град 
Сиян с Теракотената армия. За 
бита на жителите на Подне-
бесната Империя, шабленци 
научиха от разказите и фото-

графиите на авторката за ле-
чебните масажи, боядисването 
на платове с индиго, изработ-
ката на порцеланови съдове, 
брачните обичаи и световноиз-
вестните китайски ресторанти. 
Аудиторията разбра защо в Ки-
тай е забранен Фейсбук, защо 

китайците ходят на плаж само 
нощем, защо бакшишите са 
недопустими в Китай и винаги 
актуалното у нас  - как се полага 
асфалт в най-развитата държа-
ва в света в момента.

„Лицата на Филипините“ 
също грабнаха публиката в 
залата със описанието на раз-
личните племена и обичаи в 

островната държава – христи-
яните екстремисти, ловците на 
глави, терасирането и обработ-
ването на оризищата в стра-
ната. Хората в залата разбраха 
за южнокорейската инвазия в 
страната, значението на водния 
бивал за поминъка на мест-
ните, високата безработица и 
престъпност във Филипините. 
Бояджиева беше донесла маски, 
амулети и други сувенири, кои-
то показа на присъстващите. 
Дъщеря и – младата художнич-
ка Емилия Бояджиева – Пеева, 
бе експонирала в залата свои 
творби на далекоизточна тема-
тика.

Красноречива и обстоятел-
ствена, Наталия Бояджиева 
потопи присъстващите в един 
нов за тях, красив и екзотичен 
свят, който ги плени със своите 
тайнства и различност. С чиста 
съвест можем да кажем, че пре-
зентация на книги на такова 
високопрофесионално ниво, в 
Шабла отдавна е нямало.

Йордан Енев

ВЪЛНУВАЩА СРЕЩА С ИЗТОКА В ЗЕЛЕНИЯ ЦЕНТЪР

Наталия Бояджиева показва 
на публиката реплика на древ-
на китайска книга от време-
то на Конфуций – навързани 
бамбукови пластинки, навити 
на руло.

Една от картините на Емилия 
Бояджиева –Пеева в залата на 
ЗОЦ Шабла.

ТЕНИС КЛУБ-ШАБЛА
ОБЩИНА ШАБЛА
ОРГАНИЗИРАТ

Турнир по тенис на маса
за любители

Отборно
Уважаеми приятели, 
каним ви на Турнир по тенис на маса на 15 юни от 09,00ч. в  
Спортен комплекс ”Шабла”.
С участието на отбори от Каварна,Балчик,Шабла и Румъния

На 9 юни, в Деня на прия-
телството се събраха 5 пенси-
онерски клуба от Крапец, Ша-
бла, Кардам, Добрич и Тервел. 
Срещата се осъществи  в  р-т  
„Морски бриз“ с. Крапец. 

Специални гости на праз-
ника бяха председателите на 
Общинските съвети на пенси-
онерските клубове в Шабла, Ге-
нерал Тошево и Тервел, Мария 

Димитрова, Стоянка Продано-
ва и Жечка Чакърова.

 Председателите на всички 
клубове поднесоха пожелания 
за здраве и нови срещи. Певче-
ските групи от всички клубове 
поздравиха присъстващите.

Пенка Вълчева, 
председател на 

пенсионерски клуб
село Крапец

В ДЕНЯ НА ПРИЯТЕЛСТВОТО

ПОЕТИЧЕН КЪТ
Атанас Христов Далчев (12.06.1901 – 17.12.1978) е сред най-ви-

дните български поети и преводачи на XX век. Автор е на поезия с 
ярко философска проблематика. Превежда стихотворения и беле-
тристика от френски, испански, италиански, немски и руски писа-
тели. Носител е на Хердеровата награда на Виенския университет 
(1972). Въпреки че е „премълчаван“ от литературната критика в 
България преди 1989 г., Далчев има широко влияние в българ-
ската поезия. Сред смятаните за повлияни от него са Александър 
Вутимски, Божидар Божилов, Валери Петров, Богомил Райнов, 
Александър Геров, Иван Пейчев, Николай Кънчев и Иван Цанев. 

Сред забележителните постижения на Далчев като преводач са 
творби на Йохан Волфганг Гьоте, Блез Паскал, Мишел дьо Монтен, 
Стендал, Фридрих Хьолдерлин, Емили Дикинсън, Антон Чехов, 
Исак Бабел, Федерико Гарсия Лорка, Габриела Мистрал и др.

МОЛИТВА
Аз не помня, аз не съм видял
минаха ли моите години?
Ти не ме оставяй да загина,
Господи, преди да съм живял!
 
Изведи ме вън от всяка сложност,
научи ме пак на простота:
да отдавам сетния петак
от сърце на срещнатия просяк.
 
Да усещам своя радостта
на невинното дете, което
първите снежинки от небето
сбира със отворена уста.
 
И без свян да мога да говоря
с простите на прост неук език…
Научи ме, господи велик,
да живея като всички хора. 

Атанас Далчев, 1927 г.

ЗА  ВАС  ДЕЦА
„ПЛУВНО ЛЯТО – 2019“

ОБЩИНА ШАБЛА
И

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - 
ГРАД ШАБЛА

ВИ КАНЯТ НА ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ 
„ПЛУВНО ЛЯТО“

ЗА ДЕЦА ОТ 9 ДО 14 – ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
Място на провеждане: Общински басейн при фар Шабла.

Заниманията са безплатни и се извършват в две смени по 10 
деца.

I-ва смяна от 08.07. до 19.07.2019г.
(без събота и неделя)

II-ра смяна от 22.07. до 02.08.2019г.
(без събота и неделя)

Заявление – декларация родителите могат да попълнят в
Общински детски комплекс гр. Шабла или в Общинска 

администрация гр. Шабла,
отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт“, ст. 205.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ –  
05 ЮЛИ 2019 ГОДИНА



4 Вторник, 11 юни 2019 г. ОБЩИНАТА

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

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП: Йорданка Радушева, Йордан Енев

СЪТРУДНИЦИ: Мария Недялова, Галя Анастасова, Георги Стефанов, Николинка Георгиева, 
Мария Дончева, Деян Димитров, Галя Камберова, Живко Янев

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

След броени дни, на 15 юни, се открива летния туристически сезон в община Шабла. „Изгрев“ 
ще ви срещне с четирима от хората, които ще посрещат и обслужват туристите, почиващи на 
територията на Общината през лято 2019 – Момчил Сарандев, Аделина Николова, Емил Ана-
стасов и Маргарита Гайдарска.

ОТКРИВАМЕ ЛЕТНИЯ СЕЗОН В ОБЩИНА ШАБЛА

ЕМИЛ АНАСТАСОВ, 
собственик на пицария „Бара-
ката“: „От 6 години стопанис-
вам заведението. За ценители, 
предлагаме пици с  италиански 
сирена и колбаси, блатовете на 
пиците си правим с натурален 

квас, вместо с мая. Разпола-
гаме с разнообразна винена 
селекция, представяща много 
български и чужди винопро-
изводители с интересни пред-
ложения от Чили, Австралия, 
Нова Зеландия и разбира се – 
Италия, Франция, Португалия, 
Италия, Германия и др. Френ-
ските анасонови напитки  са 
специалитет на мокрия ни бар. 
Всичките ни пици и салати се 
приготвят на ръка, на място и 
при поръчка.

Доволен съм от това, че през 
годините, в които работим, ус-
пяхме да си създадем редовна 

българска и интернационална 
клиентела (Бел. ред. – В книгата 
за впечатления на заведение-
то са писали клиенти от всич-
ки европейски държави, плюс 
Япония, САЩ, Пакистан, Из-
раел, Дубай, Бразилия). Няма 
по-голямо удоволствие за един 
човек от това, да оценят труда 
му по достойнство. Готвим се 
за предстоящия сезон, като се 
стремим да спазваме възмож-
но най-високите стандарти в 
бранша, както и досега. Това че 
Шабла не е презастроена я пра-

ви привлекателна дестинация 
за нашите туристи. Те търсят 
спокойствието и го намират 
тук.

Екипът на пицария „Барака-
та“, пожелава на всички колеги 
успешен сезон.“

МАРГАРИТА ГАЙДАРО-
ВА е от София. Тя и приятеля 
и МАРТИН ВАСИЛЕВ,  сто-
панисват ресторант „Подкова“: 
„ От година и половина разра-
ботваме ресторанта. Стараем се 
менюто ни да обхваща цялата 
палитра от вкусове на клиента. 
Пастата ни е специалитетът, 
прясната риба също ни е в ме-
нюто. Имаме авторски рецеп-
ти на марината за грил, сосове 
за паста, брускети, десерти…
Предлагаме бутикови италиан-
ски вина, работим и с две бъл-
гарски винарски изби. Поддър-
жаме и жива бира.

Предвид разположението 
ни на входа на града, работим 
с много чуждестранни турис-
ти. Имали сме клиенти и от 
Естония, Фарьорските острови, 
Австралия. Посрещали сме лю-
бители на мигриращите птици 
от цяла Европа, велотуристи и 
ценители на културното исто-

рическо и археологично богат-
ство на община Шабла.

Очакваме много от мина-
логодишните си клиенти, за да 

затвърдим добрата си работа от 
миналия сезон. Вече започнаха 
да се завръщат…

Пожелаваме на работещи-
те във всички обекти, които 
обслужват туристите на тери-
торията на Общината, дълъг, 
слънчев и успешен сезон!“ 

Децата са желани гости в 
„Бараката“…

Маргарита и Мартин (вляво) със свои партньори – италиански 
енолози

МОМЧИЛ САРАНДЕВ, уп-
равител на рибен ресторант 
„Лаваца“, ресторант „Тераса-
та“ (бивш „Тополите“) и бийч-

бар „Боси“: Преди 6 години 
открихме „Лаваца“, от 5 стопа-
нисваме „Терасата“, а на „Боси“, 
тази е четвъртата година. Тази 
година обновихме менюто на 
„Лаваца“, в него сме включили 
нови ястия – средиземномор-
ски миксове, хрупкави скариди, 
нови салати от морски дарове. 
Продължаваме да работим пре-
димно с прясна риба и морски 
продукти. 

На „Лаваца“ вече имаме ре-
довна клиентела – българска и 
чуждестранна, която всяка го-
дина предпочита нашата кухня. 
През лято 2019 ще изненадаме 
приятно нашите клиенти и с 
нов, много добре подбран ви-
нен лист. Догодина смятаме да 
увеличим капацитета на ресто-
ранта. Наблягаме много на тех-

нологиите в кухнята.След това 
можем да мислим за разширя-
ване и обновяване на ресто-
ранта. Машините в кухнята до-
принасят много  за качеството 
на храната. Колкото по „умни“ 
стават машините, толкова по 
добри ставаме ние. Много 
хора се отнасят скептично към 
пърженето като обработка на 
хранителните продукти. Ние 
пържим със специална маз-
нина, издържаща на термична 
обработка. Другото условие 
за здравословното пържене   е 
начинът, по който се нагрява 
мазнината. Има два вида фри-
тюрници - обикновени, които 
се използват масово и с пулса-
ция - такива използваме ние. 
При тях мазнината се движи 
и не прегаря, така се избягва 
канцерогенния и ефект. Ето 
тези неща са изключително ва-
жни за здравето на хората.

 Промотираме „Лаваца“ като 
рибен ресторант и рибата, и 
морските дарове са основните 
продукти, с които работим. Но 
менюто в ресторант в дести-
нация като нашата не трябва 
да бъде тематично. Менюто ни 
е разнообразно и в поносима 
за масовия турист всекиднев-
на   цена. Хората на ходят на 
ресторант с компании, колкото 
човека има в компанията тол-
кова различни вкусове имат. 
Държавата ни не е толкова го-
ляма нито пък туристическия 
поток, за да се задържим на 
определена тематика в менюто.

.В бар „Боси“ увеличихме 
бройката на чадърите и шезлон-
гите, тук също сме допълнили 
менюто с нови коктейли. За 
плажуващите отново кухнята 
на бара ще предлага  бургери, 
тортиля, и рибни ястия. Както 
и досега, „Боси“ приема своите 
клиенти денонощно. От ресто-
рант „Терасата“, нашите турис-
ти ще могат да се наслаждават 
на панорамната гледка към 
брега и морето. Поддържаме и 
игрището за плажен волейбол. 
За  трите летни месеца имаме 
планирани няколко мащабни 
събития. В „Боси“ и „Тераса-
та“ сме готови след двайсетина 
дни да посрещнем гостите на 
Шабла на „Джулай Морнинг“. 

Продължаваме да стопанисва-
ме и самия плаж „Добруджа“ 
(централният плаж на Шабла), 
добре е шабленци и гостите на 
града ни да знаят, че от 1 юни до 
края на сезона сме осигурили 
водно спасяване и медицинско 
лице на плажа. 

За разлика от много колеги 
по Черноморието, нямаме про-
блем с наличието на персонал. 
Това е благодарение на парт-
ньорството ни с ръководство-
то на община Шабла, които ни 
помогнаха с осигуряването на 
търсените от нас кадри на не-
обходимите позиции. 

Искам да пожелая  на коле-
гите, както и на всички шаблен-
ци успешен сезон!

АДЕЛИНА НИКОЛОВА, 
собственик на къща за гости 
„Персия“ в Дуранкулак: „Жи-

вяла съм и омъжена в Норве-
гия. За програмата за развитие 
на   селските райони мярка 312 
научих през 2013 лятото дока-
то бяхме ваканция. Идеята ми 
хареса, защото аз съм израст-
нала на село близко до София 
-  Драгалевци. В Дуранкулак 
родителите ми имат къща от 20 
години и познавам ресурсите 
на района. 

Поинтересувах се и разбрах 
за възможността за кандидат-
стване и реализация на проек-
та. От тук нататък почна ходене 
по мъките. Въпреки всичко аз 
и семейството ми не се отказа-
хме, за да осъществим нашата 
идея. Заради проекта цялото 
ми семейство дойде да живее в 
България от Норвегия. С огро-
мната помощ на Коста Мянков, 
Светослав Туджаров- Савата, 

бригадата на Весо Попа от Ша-
бла и моят баща Николай Ни-
колов, който на 70 години не се 
отказа пред всичките труднос-
ти и ми помагаше безусловно. 
Изказвам своите благодарнос-
ти за съдействието на Зюмбюл 
Медаров - тогавашният кмет на 
Дуранкулак, както и Мариян 
Жечев – настоящият кмет на 
община Шабла. Списъкът с хо-
рата от общинска администра-
ция Шабла, който ми помагаха 
и продължават да ми помагат е 
дълъг. С клиенти къщата рабо-
ти от пролетта на 2016 година.

Аз съм адвокат по профе-

сия, но от 12 години създадох 
семейство в Норвегия. Децата и 
съпругът ми са норвежки граж-
дани, но ме подкрепиха в „без-
умната“ ми идея да се премес-
тим и да работим в България. 
За четирите години в къщата 
съм имала около 1000 гости от 
различни държави и нацио-
налности: иранци, шведи, нор-
вежци, холандци, американци, 
хора от Дубай, Канада и много 
други. Румънците и българите 
разбира се са най - често посе-
щаващите.

 За новогодишните празни-
ци имам постоянни посетители 

от Варна, които ни резервират 
още през лятото. За летния се-
зон вече   четири години имам 
постоянни клиенти. За съжа-
ление легловата ми база е не-
достатъчна за големият брой 
желаещи да отседнат при нас. 
За гостоприемството, грижите 
и помощта в сервиза - огромно 
благодаря на Живка Мянкова, 
както и на младата и амбици-
озна Никол Закс - за пиара и 
рекламата.

Гостите ни са възхитени от 
девствените плажове, спокой-
ствието на селото, древната 
история и чистата и достъпна 
храна от градините на съседите 
ми. 

Големият двор, детският кът 
с трамплини и люлки, както и 
басейнът и барбекюто са люби-
ми места за почивка и купони 
на моите гости.

Домашният хляб от местна-
та фурна, прясната риба и миди 
от местните рибари, спортната 
площадка както и библиотеката 
са още едно от притегателните 
неща за нашите гости. 

И в нашата мини-зеленчу-
кова градина отглеждаме бил-
ки, подправки и любимите на 
всички домати.

Пожелавам на всички, които 
посрещаме и обслужваме ту-
ристите, както и на жителите 
на Общината, дълъг и успешен 
летен сезон!
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