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„Армията не е достатъчна за защитата на една държава, докато друга защитавана от собствения си народ е непобедима.“
 Наполеон Бонапарт

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

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

ОБЩИНА ШАБЛА
Ви кани

на творческа вечер
с Елка Няголова, поет

и
Анатолий Щелкунов, писател-дипломат.

Представяне на книгите им:
„Шест грама“ и „Ангел в пещере“,

„Ангел милосердия“
22 юни 2019 година (събота),18:00 часа
Зелен образователен център гр. Шабла

На 13 юни, в Деня за високо-
поставени гости, на учението 
„Шабла – 2019 година“, при-
съства министър-председате-
лят, Бойко Борисов.

Министърът на отбраната 
Красимир Каракачанов и на-
чалникът на отбраната генерал 
Андрей Боцев също наблюда-
ваха заключителния етап на 
тактическото учение с бойни 
стрелби на формированията за 
противовъздушна отбрана от 
Българската армия, съвмест-
ни експериментални и бойни 
стрелби на авиационни фор-
мирования от ВВС с междуна-
родно участие, стрелба с раке-

тен комплекс 9К79 „Точка“ и 
изпълнение на огневи задачи с 
артилерийска материална част 
по надводни цели от Сухопът-
ните войски.

Стрелбите проследи още 
делегация от Република Сър-
бия, водена от министъра на 
отбраната Александър Вулин, 
заместник-посланика на САЩ, 
Джъстин Фридман, командира 
на Сухопътния компонент на 
Националната гвардия на Те-
неси, бригаден генерал Джими 
Кол, представители на държав-
ни институции, висши генера-
ли и офицери от Българската 
армия и от армиите на страни-

те-участнички в учението САЩ 
и Сърбия. 

Сред присъстващите бяха 
Областният управител, Краси-
мир Кирилов,  кметът на об-
щина Шабла, Мариян Жечев и 
заместникът му, Цветелин Йор-
данов.

Ученията са важни за ди-
пломацията и за външната 
политика на България, заяви 
министър-председателят Бойко 
Борисов. 

„Всички заедно тренираме, 
показваме своите способности, 
показваме това, което имаме. 
Изводите са, че трябва да живе-
ем в мир, а не във война. Колко-
то повече се опознаваме, толко-
ва повече възпиращата сила е 

най-важна“, добави премиерът 
Борисов. Той изтъкна, че фор-
мированията ни са показали 
отлични резултати.

Министър-председателят 
Бойко Борисов беше категори-
чен, че на Балканите мирът може 
да съществува, когато всички са 

много силни и единни. „Всичко 
различно от мир ще бъде щета 
за всички“, заяви премиерът и 
добави, че е важно усилията да 
се съсредоточават в повишаване 
на доходите и на БВП.

В тактическото учение се 
включиха над 1400 военнослу-
жещи от формирования на Ре-
публика България, Република 
Сърбия и САЩ. 

Изгрев

ПРЕМИЕРЪТ БОРИСОВ И КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ПРИСЪСТВАХА 
НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ ДЕН НА УЧЕНИЕТО „ШАБЛА – 2019 ГОДИНА“

Министър-председателят на България, Бойко Борисов приема 
строя.

Сред присъстващите беше кметът на община Шабла, Мариян 
Жечев и кметът на община Каварна, Нина Ставрева (в ляво от 
него)

На официалната трибуна:от лво на дясно – Александър Вулин, 
Красимир Каракачанов, Бойко Борисов, ген. Андрей Боцев и ген.
Джими Кол.

Румънци и българи, заедно пред сградата на Общината.

Д-р Стоева и Траян Станкуле-
те току-що са си разменили 
подаръци.

Отбор, съставен от 
резервисти от Мангалия, 
участва в турнира по тенис 
на маса за любители, на 15-
ти юни (събота) в Шабла. 
Председателят на ОбС Шабла, 
д-р Йорданка Стоева, посрещна 
гостите от Румъния в своя 
кабинет. От българска страна, 
д-р Стоева придружаваха: 
председателят на СОСЗР 
Шабла, Емил Тодоров и 
председателят на  Спортен клуб 
„Тенис“ Шабла, Георги Демирев. 
Делегацията от румънския 

град бе водена от председателя 
на Синдиката на запасните 
офицери от Мангалия, Траян  
Станкулете.

Продължава на стр.2

ТУРНИР НА ДРУЖБАТА В СПОРТНАТА ЗАЛА

Подробности четете на стр.3.
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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

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

ПРОДАВАМ ЧИЗЕЛ, ДИСКОВА 
БРАНА И КУЛТИВАТОР  
В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ

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

ПРОДАВАМ

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

Цена по споразумение.

Телефон: 0889 410 944

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с честването на 20 години Спортен клуб „Кария“ 

Шабла, молим всички бивши и настоящи съзтезатели на Клуба 
и участници в ученическите отбори по баксетбол и бадминтон, 
ръководени от г-жа Калинка Цанева, да предоставят снимков 
материал в редакцията на вестник „Изгрев“, или на e-mail: vestnik.
izgrev@gmail.com.

Предварително Ви благодарим!                    УС на СК „Кария“

ПРОДАВАМ
ТОВАРЕН БУС „ФИАТ СКУДО“

в движение; култиватор навесен -Т-СЦМ 07;
валяци пракачни 3 броя. Цени изгодни!

Телефон за контакт -0878/86-62-86

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
26-ти юни (сряда), 13:30 часа

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

На най-високи цени!
Телефон за контакт: 0887/70-75-41

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА 
ЗА НАБИРАНЕ НА 

СРЕДСТВА: 
Храм“Свети Георги 

Победоносец“ с.Тюленово
Банка ДСК - клон Шабла

Разплащателна 
сметка-02-24564008

IBAN- 
BG74STSA93000024564008

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

РАЗПРОДАЖБА
на пчелин – 100 кошера, система „Даданблат“. От юни 

до октомври.
Тел. за връзка: 0893/592-278

ПРОДАВАМ 
1 дка дворно място с електро и  

водозахранване в село Горичане.

Телефон: 0899 046 311

Продължава от стр.1
Председателят на група-

та на запасните сержанти т 
Мангалия -  „Майстрилор“, 
Мирча Барбу, също бе довел в 
Шабла от подопечните си те-

нисисти-ветерани. В кратко-
то си слово пред румънските 
гости, д-р Стоева подчерта, че 
партьорството на запасните 

организации от двата града 
продължава и на спортно 
ниво – в наскоро реновирания 
Спортен комплекс Шабла 
(ремонтиран по съвместен 
трансграничен проект с друга 

румънска община – Хършова.).
В отборния турнир по 

тенис на маса  в Спортната 
зала в Шабла, освен съставите 

на домакините и гостите им 
от Мангалия, участваха още 
и клубовете по тенис на маса 
от Каварна и Балчик. Главен 
съдия на състезанието беше 
човекът, проектерал преди 
години Спортен комплекс 
Шабла – инж. Георги Михайлов 
(сам той запален тенисист).

Въпреки приятелския 

характер на надпреварата, в 
нея все пак имаше и победител. 
Кметът на община Шабла, 
Мариян Жечев, награди 
призьорите в турнира, както 
следва: шампион в Шабла стана 
отборът на СКТМ Балчик, 
следван от СКТМ Каварна, СК 
Мангалия и СК „Тенис“ Шабла.

Йордан Енев

ТУРНИР НА ДРУЖБАТА В СПОРТНАТА ЗАЛА

Приятелският турнир по тенис на маса беше втората изява в 
реновираната Спортна зала

И за домакините от СК „Тенис“ Шабла имаше грамота от кме-
та Мариян Жечев…

На 11 юни 2019 година се 
проведе извънредно заседание 
на Общинския съвет, на което 
присъстваха 8 от 11 съветници.

Дневният ред включваше 
четири докладни записки, 
относно избирането на 
представител на община Шабла 
за редовните годишни общи 
събрания на акционерните 

дружества „Шабла голф – 
Ваклино“, „Шабла Марина“, 
„Голф - Шабла“ и „Спортно-
туристически комплекс-
Езерец“.

Съветниците определиха 
Мариян Жечев – кмет на общи-
на Шабла, за представител на 
Общината.

Изгрев

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАВА 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

РОК УИКЕНД В КРАПЕЦ

По заповед на министъра на 
земеделието, горите и храните 
Десислава Танева започват 
проверки на всички къщи за 
гости, финансирани по ПРСР 
2007-2013 г., за които 5 годиш-
ния мониторингов период не 
е изтекъл. От всички платени 
746 проекта, в период на на-
блюдение са 288 туристически 
обекта. Общата изплатена суб-
сидия за тях от Европейския 
фонд за развитие на селските 
райони (ЕФРСР) е близо 82 
млн. лева. 

Проверките целят да се ус-
танови на място дали обектите, 
които са в период на наблюде-
ние, работят по предназначе-
ние и развиват туристически 

дейности. Ще бъдат извършени 
ревизии на място на всички до-
кументи,   доказващи реалното 
функциониране на съответния 
обект, като място за настанява-
не на гости.  

Проверките ще бъдат извър-
шени от експерти на ДФ „Земе-
делие“ и на МЗХГ. Изпълнител-
ният директор на фонда Живко 
Живков е създал организация 
за провеждане на инспекциите, 
който трябва да приключат до 
30 юни. ДФЗ – РА ще представи 
доклад с резултатите от про-
верките в едноседмичен срок 
след приключването им на ми-
нистър Танева. 

Държавен фонд  
„Земеделие“-РА

ПРОВЕРЯВАТ КЪЩИ ЗА ГОСТИ ПО ПРСР 
2007-2013 В ПЕРИОД НА МОНИТОРИНГ

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, 

ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването 
на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за прове-
ждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекцион-
ни дейности, община Шабла уведомява:
1. На 19, 20 и 21 юни 2019 г. от 20.30 часа до 04.00 ч. на следващия 
ден ще се извършат имагоцидни обработки на общински зелени 
площи против комари в гр. Шабла, с. Езерец, с. Крапец, с. Ваклино 
и с. Дуранкулак. Ще се прилагат препаратът Цитрол 10/4 УЛВ в 
разходна норма  0,5 л. /хa.  
2. Подлежащите на третиране площи са разпределени както след-
ва: гр. Шабла – 2000 дка, СО „Къмпинг Добруджа” – 250 дка, СО 
„Кария” – 50 дка, с. Езерец – 550 дка, с. Крапец – 750 дка, с. Вакли-
но – 500 дка, с. Дуранкулак – 800 дка, къмпинг „Космос”, с. Дуран-
кулак – 100 дка.
3. Продуктът е включени в Списъка на разрешените за употреба 
и предлагане на пазара биоциди за 2019 г., издадени от Министер-
ството на здравеопазването – Разрешително № 0292-2/29.09.2016 
година. 
4. ПРЗ/ВМП е закупен от  Пест Контрол Продукти ЕООД, гр. София.
5. За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето 
Галя Камберова – гл. експерт „Екология”, тел.: 05743/ 5037.
6. За изпълнител на пръскането е определен със заповед или склю-
чен договор «Контики» ООД.
7. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на ра-
ботни площадки, намиращи се в посочените по т. 2 населени места.
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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.

ПОЕТИЧЕН КЪТ

КОГАТО СЕ РАЖДА ПОЕТ
Когато се ражда поет,
небето разтваря
вратата си стара
и Бог коленичи на прага смирено -
защото се ражда нова Вселена,
когато се ражда поет.

Когато се ражда поет,
палачите грабват
ръждивите брадви,
въртят точилата, припяват си радостно -
палачите няма да бъдат без работа, 
когато се ражда поет.

Когато се ражда поет,
сократови черепи чупят ковчезите
и свирят заря на пищяли и прешлени -
за мъртвите иде второ пришествие,
когато се ражда поет.

Когато се ражда поет,
камбани в сърцата 
будят децата,
обличат се празнично, втурват се весело:
На сватба или на смърт сме калесани? -
когато се ражда поет.

Когато се ражда поет,
само майките плачат
забраждат се с здрача,
вторачват се с ужас в люлката празна -
за себе си майките нищо не раждат,
когато се ражда поет.

Стефан Цанев

ПРОГРАМА „ДЕТСКО ЛЯТО 2019“
ЗЕЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР, ГР. ШАБЛА

Работилница за карикатурна дърворезба  
От понеделник до петък от 16,00 до 17,00 часа 

Пакетна цена: 30 лв. 
Ръководител: Ивайло Петров

* Включването в заниманието изисква редовно посещение и записва-
не на минимум 5 участници над 10 години 

Ръкоделница с Деси  
Всеки вторник от 17,00 до 18,00 часа 

Цена на занятие: 6 лв. 
Ръководител: Десислава Пламенова

Ръкоделница с Диди  
Всеки четвъртък от 17,00 до 18,00 часа 

Цена на занятие: 6 лв. 
Ръководител: Даниела Терзийска-Петрова 

Кино-вечер 
Всяка събота от 17,00 до 18,00 часа 

Цена на прожекция: 2 лв.
Програмата ще се изпълнява през месеците юли и август и ще запо-

чне от 1 юли с „Карикатурна дърворезба“ при записали  
се необходим брой участници.

* Записване в Зелен образователен център:  
гр. Шабла, ул. „Равно поле” №57А,  

тел. 05743/42 00 
Повече информация на интернет страница:  

www.shabla-greencenter.info;  
фейсбук страница: https://www.facebook.com/GTC.Shabla

 ОЧАКВАМЕ ВИ! 

За поредна година  Шабла  
ще събере феновете на рока за 
посрещане на първото юлско 
слънце.

Централният плаж на към-
пинг „Добруджа“ – едно от 
най-съхранените кътчета на 
нашето Черноморие, ще бъде 
огласен от легендарната песен 
“Джулай морнинг” на „Юрая 
Хийп”.

Сцената ще бъде построена 
на централния плаж на към-
пинг „Добруджа“ (на 6 км от 
Шабла). Това е мястото, където 
няма на кого да пречиш нито с 
музиката, нито с купона цяла 
нощ.

Музикалната програма на 30 
юни включва:

22.30 часа  – група „Фара 
бенд“ гр. Шабла – в ядрото и 
стоят музиканти, родени и 
израснали в Шабла. Макар, че 
повечето от тях понастоящем 
по-рядко пребивават в родно-
то си място, всяка година през 
лятото те се събират отново, 
като вече традиционно са не-
делима част от озвучаването 
на първото юлско слънце на 
Североизтока. Музиката им 
пази традициите на класиче-
ския рок, а кавър-версиите, 
които поднасят на публиката, 
са „вечно зелени“  и любими 
песни на заклетите меломани 
в актуалният състав на група-
та ще чуем: Георги Несторов, 
Десислава Донева, Красимир 
Бончев, Валентин Иванов, 
Траян Несторов и Робърт 
Паскал.

24:00 часа – РОК ГРУПА  
„BLUES STRINGS“ – гр. Русе,  

представена от Коста Русев – 
китара и вокал, Десислав Вели-
ков – бас, Криси Петров – кла-
вир, Веселин Русев – ударни.  
Изпълняват авторска музика, 
рок, блус. Групата подготвя из-
даването на първия си албум.

01:30 часа – ГРУПА „ХОРИ-
ЗОНТ“ – гр. София, част от На-
ционалната кампания „Изпей 
„Обичам те“ на български“ и 
любимите им български хитове 
на групите Сигнал, Щурците, 
Тангра, ФСБ и др.! Кампанията 
вече стартира много успешно 
концертите си и през тази годи-
на. Тя предизвиква неочаквано 
силен интерес сред обществен-
носта и сред медиите във всич-
ки градове , в които гостуват.

03:30 часа – Стефан Вълдо-
брев и „Обичайните заподо-
зрени“  – Иван Лечев, Стоян 
Янкулов-Стунджи, Веселин 
Веселинов – Еко и Мирослав 
Иванов.

Стефан Вълдобрев и “Оби-
чайните заподозрени” е една 
от най-забележителните групи 
на съвременната ни музикал-
на сцена. Това е формацията, с 
която емблематичният българ-
ски актьор, певец, композитор, 
поет и филмов режисьор за-
писва култовите си албуми “…
Към”, “Обичам те, мила”, “Рево-
люция”, “Светът е голям и спа-
сение дебне отвсякъде”, “Пан-
сион за кучета” , “Пропаганда, 
хромозоми, силикон”,  “10 ½”.

Заповядайте да посрещнем 
неповторим юлски изгрев на 
шабленския бряг!

Входът за събитието на пла-
жа ще бъде свободен!

ШАБЛА ЩЕ ПОСРЕЩНЕ ПЪРВОТО ЮЛСКО 
СЛЪНЦЕ СЪС СТЕФАН ВЪЛДОБРЕВ И ...

ВТОРО МЯСТО ЗА ТАНЦЬОРИТЕ 
ОТ КЛУБ „ТАНЦУВАЙ С МЕН“

На 27 май 2019 година 
събраните капачки  - 54 
десетлитрови бутилки, бяха 
предадени от 5 деца към 
Центъра за обществена 
подкрепа (ЦОП) и част от 
персонала на място в един от 
складовете на болницата. 

Център за обществена 
подкрепа – гр. Шабла съобщава, 
че продължава да събира 
капачки и жълти стотинки за 
кампанията на МБАЛ Добрич. 
Изказват своята благодарност 
към всички, които подкрепиха 
тази благородна кауза.

А също така ПОДЧЕРТАВАТ, 
че към момента не провеждат 

други кампании и особено 
такива с набиране на средства.

 „Огромни благодарности на 
Център за обществена подкре-
па - гр. ШАБЛА. Това са хора 
с големи сърца, обединили 
много хора с една цел - да пра-
вят добро! Децата от центъра, 
техните родители, жителите на 
града, заведения и ДЯ „Радост“ 
са събрали това огромно 
количество капачки, което 
донесоха заедно с прекрасните 
си усмивки! Заедно с капачките 
ни донесоха и жълти стотинки 
на стойност 32.80 лв. 

Благодарим им за 
щедростта!“ 

КАПАЧКИ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ 
– МБАЛ-ДОБРИЧ

На 9 юни 2019 година в гр. 
Шумен се проведе зоналния 
кръг на VI Фестивал на руска-
та поезия, песен и танц „Пусть 
всегда будет солнце“, където де-
цата от клуб „Танцувай с мен“ 
завоюваха второ място.

Припомняме, че на област-

ния кръг, който се проведе на 
20 април в Добрич, малките 
танцьори от клуб „Танцувай 
с мен“ с ръководител Надя 
Иванова при Общински дет-
ски комплекс завоюваха първо 
място.

Изгрев

Театралния състав от дуранкулашкото училище гостува в Гра-
ничар.

На 6 юни в концертната зала 
на НЧ „Свобода 1940“ село Грани-
чар, учениците от първи до седми 
клас при ОУ „Св.Кл.Охридски“ 
село Дуранкулак с ръководител 
Силвия Славова, представиха 
пиесата „Котарака в чизми“, а 
възпитаниците на Гергана Дафо-
ва извиха кръшни хора по проект 
„Равни възможности за нашите 
деца в мултикултурна среда“.

Благодарим ви деца за пода-
рените емоции.

P.S: И тази година певиците 
от групата за стари градски и 
шлагерни песни при читалище-
то, се представиха на VII-я фес-
тивал „Подари ми море“. 

Благодаря ви момичета!
Невена Огнева, 

читалищен секретар 
село Граничар

УЧЕНИЦИ ОТ ДУРАНКУЛАШКОТО УЧИЛИЩЕ С ПРОГРАМА В ГРАНИЧАР
„Ромски танц“ в изпълнение на танцьорите от „Бърборино“.

Детски танцов състав при ОУ „Св.Кл.Охридски“ село Дуранкулак.

С концерт на школите  и 
постановки на театрален със-
тав бе отчетен финала на про-
ект „Равни възможности за на-
шите деца чрез партньорство и 
образавание в мултикултурна 
среда“. Той се състоя на 11 юни 
в залата на НЧ „Зора 1894“ – 
Шабла.

Първи на сцената се пред-
стави детския духов оркестър 
с ръководители Стоян Монов, 
Стоян Жеков и Панко Добрев. 
Малките музиканти са учас-
тници в школата по духови ин-
струменти и в една от формите 
за извънкластна дейност по 
проекта.

Концертът продължи с 
изпълненията на детския 
танцов при ОУ „Св.Кл.Ох-
ридски“ село Дуранкулак с 
ръководител Гергана Дафова.  
Децата са включени в школа-
та за народни и етно танци.“ 
Тракийско настроение“ и 
„Добруджански ритми“ ви-
дяхме в изпъление на детски 
танцов състав „Бърборино“ 
при НЧ „Зора 1894“- Шабла, 
водени от Гергана Дафова и 
гост-хореограф Стоян Госпо-
динов.

Друга извънкласна форма 
в дуранкулашкото училището 
е театралната школа. Арти-
стите представиха „Котарака 
с чизми“ и „Баба Пена и Дядо 
Петко“. Ръководител на теа-
тралния състав е Силвия Сла-
вова, режисьор Димитър Ял-
нъзов.

Концертът завърши с из-
пълнението на „Бърборино“ 
, които представиха своя нов 
танц „Ромски ритми“ с харак-
терното етно облекло.

Изгрев

ЗАВЪРШИ ПРОЕКТ В ОБЩИНА ШАБЛА
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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

Отлично стартира сезона 
клубът по подводен риболов 
„Портус Кариа“ Шабла. На 
8-ми юни, на турнира в При-
морско, „Стела Марис“, нашият 
харпунджия Дилян Георгиев, 
„забоде“ най-голямата риба. 
Шампионският кефал на Дидо 
бе с тегло 1,595 кг! Той пребо-
ри конкуренцията на 52 със-
тезатели. Втората най-голяма 
предадена риба, също беше 
„шабленска“ – 1,510 кг. ешек, на 
ветерана Иван Минчев. Петър 
Колев и Иван Минчев се кла-
сираха съответно 9-ти и 10-ти в 
генералното класиране, като и 
двамата предадоха големи риби 
- кефал, ешек и платерини. 
Нелко Йорданов също предаде 
солиден кефал с тегло 725 гр., а 
Йовчо Николов пък натръшка 
няколко платерини. 

За протокола, победител със 
само 300 точки разлика спрямо 
втория стана Анастас Бъчваров 
от клуб „Марлин“, Примор-

ско. Среброто отиде при Вальо 
Люцканов от „Черноморец“ 
Бургас, а трети се нареди Стоян 
Сираков отново от „Марлин“. 

Развълнуваният председател 
на „Портус Кариа“, Димитър 
Франгов, каза пред „Изгрев“ 
непосредствено след края на 
състезанието: „ Браво момчета, 
много силен старт на сезона! 
Шабла се гордее с вас!“

Изгрев

Делян Георгиев с рекордния ке-
фал в ръка.

УДАРНО НАЧАЛО НА СЕЗОНА ЗА 
„ПОРТУС КАРИА“

СКШ „Хармония“ Шабла 
постигна един от най-големите 
успехи в 25-годишната си 
богата история – второ място 
на Националната клубна 
купа „Ропотамо“. Турнирът 
се проведе от 31 май до 6 юни 
в Приморско, с участието 
на 8 отбора, които играха 
всеки срещу всеки. Нашите 
момчета завършиха с 6 победи 
и 1 загуба, за да стигнат до 
сребърните медали. Тимът ни 
отстъпи минимално с 2.5:1.5 
единствено на шампионите 
„Спартак Плевен 21“. 
Спечелихме убедително срещу 
традиционно силни отбори 
като „Етър“ Велико Търново, 
„Враца“, „Доростол“ Силистра, 
и „Кирил Бадев“ София 
(съставен от играчи на ЦСКА). 

Поради непредвидени 
обстоятелства, в последния 
момент от състава ни 
отпаднаха световната № 1 до 
16 години Гросмайстор Нургюл 
Салимова и Фиде майстор, 
проф. Тодор Галунов. Въпреки 
това, селекцията ни се оказа 
достатъчно силна, за да надвие 
основните конкуренти за 
второто място. Отборът ни 
спечели и две индивидуални 
награди по дъски: На 

първа победител стана 
Международният майстор 
Мартин Петров – един от най-
големите таланти в българския 
шах, с фантастичен резултат 6 
от 7 точки. Толкова постигна 
и Деян Димитров на четвърта 
маса. Капитанът на нашия 
отбор даде само две ремита 
на съперниите си. На втора 
дъска много стабилно игра 
гросмайстор Милен Василев, 
който има шабленски корени. 
Още като млад и талантлив 
шахматист, той е играл на 
първите два турнира в града ни 
през 1994 и 2001 година. Милен 
завърши с 2 победи и 5 ремита, 
като играта му бе подчинена 
предимно на отборния интерес. 
На трета дъска беше нашият 
колега и приятел Галин Костов 
от Добрич. Той не веднъж 
ни е помагал през годините, 
когато „Хармония“ се бореше 
за промоция в „А“ група. Сега 
също се представи на ниво и 
допринесе за второто място. 

Националната клубна 
купа „Ропотамо“ има ранга 
на държавно отборно 
първенство, което на практика 
означава, че отборът ни е 
втори в България.

Христо Жечев    

МЪЖКИЯТ ОТБОР 
НА „ХАРМОНИЯ“ – 
ВТОРИ В БЪЛГАРИЯ! 

Вицешампионите от „Хармония“

08.06.2019 г. - На игрището 
в Спортен комплекс Шабла, от-
ляво надясно - настоящият бас-
кетболен национал Алексан-
дър Янев (играл във финалния 
турнир на ББЛ за отбора на 
„Шабла“), Дани Милев (гл.

секретар ББЛ), легендата в 
българския баскетбол    Саша 
Топчов (също облякал 
фанелката на „Шабла“ от 6-и 
до 8-ми юни) и капитанът на 
баскетболния „Шабла“, Йордан 
Павлов.

СНИМКА ЗА ИСТОРИЯТА:

„Изгрев“ - Освен че си един 
от учителите, които отвориха 
пред мен широко дверите на 
българския език за неговите 
безценни богатства, си и мой 
приятел! Затова ще си позво-
ля да разговаряме на „ти“, ако 
разбира се нямаш нищо про-
тив…

Стефан Жечев – Разбира се, 
питай (смее се).

„Изгрев“ – Ще припомниш 
ли на по-младите ни съгражда-
ни житейския си и трудов път?

Ст. Ж. - Роден съм преди 
близо 70 години в малкото селце 
Стаевци, но детството ми пре-
мина по прашните селски улици 
на Шабла, които есенно време  
пък ставаха трудно проходими 
от лепкавата кал. Основното си 
образование завърших тук, а 
средното  - в Механотехникума 
в Добрич, тогава гр. Толбухин. 
Тропах с подкованите си обув-
ки по градските улици и не об-
ръщах внимание на нескритата 
ирония, с която се отнасяха към  
нас, дошлите от село. През 1975 
завърших  българска филология 
във ВТУ „Св. Кирил и Методий“ 
и се завърнах вече в град Шабла. 
Започнах работа в служба „Про-

света“ в общината, но след една 
година станах учител в родното 
училище та до пенсионирането 
си преди пет години. По вре-
мето на временните управи бях 
заместник - кмет една година...

“Изгрев“ – С какво ще за-
помниш 27-ми август, 1969-та?

Ст. Ж. - Тогава бях млад вой-
ник в Шумен. Моите родители 
ми писаха за промяната на ста-
тута на селището. След уволне-
нието се прибрах в Шабла вече 
като гражданин.

„Изгрев“ - Бил си свидетел 
на всички културни събития 
в Общината през тези 50 годи-
ни, както и активен участник 
в повечето от тях. Промени ли 
се във времето културата на 
шабленеца? И ако да – в каква 
посока?

Ст. Ж. -  Е, някои  събития 

в началото съм пропуснал. Ако 
погледнем на нещата в истори-
чески план ще видим, че пове-
чето селища се превръщат в 
градове след като в тях вече се 
е формирала градската среда. 
При Шабла не е така. Първо се-
лището бе обявено за град през 
1969, а градската среда  започва 
да се създава след това. Когато 
преди 50 години хората пита-
ли някои управници какво ще 
се промени след като станем 
град те, отвръщали: „Преди за-
реждаха магазините със стока 
веднъж в седмицата, сега ще 
ги зареждат два пъти.“ Някои 
други управници не мислеха 
така и след 1969 година про-
мените са много. Построиха 
се жилищни блокове, започна 
да се развива промишленост 
със създаването на Завод за 
опаковъчна техника, ТПК „Съ-

гласие“ разшири много произ-
водствената си дейност. Много 
важен момент бе създаването 
на средно училище. Младите 
хора не отиваха да учат в голе-
мите градове, а оставаха тук, 
създаваха семейства и градът 
растеше. Растеше и броят на 
интелигенцията. Повечето от 
моите учители бяха от раз-
лични краища на страната. Те 
идваха и си отиваха, а през 70-
те и най-вече 80-те години пе-
дагогическият персонал беше 

предимно от местни хора. Раз-
шири дейността си поликли-
никата, военното поделение. 
Всичко това водеше до промя-
на на културата на шабленеца. 
Културният живот започна да 
се съизмерва с този на съсед-
ните Каварна и Балчик, които 
са градове от много по-да-
лечни времена. Създадоха се:  
смесен градски хор, школи по 
пиано,  цигулка,  продължи-
ха дейността си читалищният 
театър, школата по акордеон. 
Така някои от младите станаха 
актьори, музиканти, художни-

ци.
„Изгрев“ – Ти, с какво ми-

слиш че си допринесъл, Шабла 
да стане по-добро място за жи-
веене?

Ст. Ж. - За да стане Шабла 
по-добро място за живеене е 
необходима грижата на много 
хора, които работят в най-раз-
лични сфери на живота. Аз не 
съм бил на ръководни постове 
в културните институции на 
града. Стремял съм се да бъда 
винаги там, където ме повикат 
и където става дума за култу-

ра. Една от причините да се 
завърна и да остана завинаги 
в този град е желанието ми да 
работя за него. Бях неизменен 
водещ на концерти и събития, 
участник в градския хор, съор-
ганизатор на творчески срещи, 
сътрудник на Радио Варна и ре-
гионалния печат….

„Изгрев“ – Вече си пенси-
онер, имаш свободно време – 
пишеш ли нещо в момента? За 
почитателите на перото ти ще е 
интересно да споделиш…

Ст. Ж. - Аз пиша малко и не 
се възприемам като поет. Изда-
дох две книги с поезия. Преди 
време у мен се зароди идеята за 
един сборник с къси разкази - 
епизоди от моя живот, случки, 
на които съм бил свидетел и са 
свързани с нашия град. Написал 
съм няколко, но са в суров вид. 
Дано има живот и здраве да осъ-
ществя идеята си.

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

Ст. Ж. - Не е тайна и няма 
какво да крием - градът все 
повече се смалява откъм жи-
тели….Но историята помни 
случаи на западане и на по-цве-

тущи селища, и после отново 
възход, и разцвет! Всичко е в 
ръцете на младите и само те 
могат да възродят града, стига 
по-малко да им се пречи. На-
края на нашия разговор бих им 
пожелал - по-близо до морето, 
защото само то е вечно! 

„Изгрев“ – Благодаря ти за 
интервюто! Шабленци с не-
търпение очакваме новата ти 
книга!

Ст. Ж. – И аз ти благодаря за 
вниманието

Разговаря Йордан Енев

50 ГОДИНИ ШАБЛА – ГРАД! 
 Стефан Жечев: „ВСИЧКО Е В РЪЦЕТЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА!“

На 27-ми август, тази година ще отбележим петдесетго-
дишнината от обявяването на Шабла за град! По този повод, 
във вестник „Изгрев“,  продължаваме рубриката, в която  раз-
говаряме с наши съграждани, допринесли  за настоящето на 
град Шабла. В този брой ще ви срещнем с учителя, поета и об-
щественик, Стефан Жечев:

В постановката „Дядо Матей преброява звездите“ на шаблен-
ска сцена

С покойния Георги Давидов (вляво) в творческа обстановка…

Стефан Жечев, заедно с Елка Дачева като водещи


