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„Съперниците често се нуждаят един от друг, повече, отколкото приятелите. Без вятър, мелницата не работи…“
Херман Хесе

МИСЪЛ НА БРОЯ

Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
26 август (сряда), 13:00 часа 

ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШАБЛА ЗА 2019 Г.
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните 
финанси, председателят на Общински съвет Шабла 
организира публично  обсъждане на Отчета за 
изпълнението на бюджета на Община Шабла за 2019 
година. 
Д-р Йорданка Стоева - председател на Общински съвет 
град Шабла отправя покана към жителите на Общината, 
представителите на бизнеса, представителите на 
средствата за масово осведомяване, ръководителите на 
бюджетни звена, неправителствените организации и 
цялата общественост за участие в публично обсъждане.
Обсъждането ще се проведе на 26.08.2020 година (сряда) 
от 14:00 часа в Пленарна зала на Община Шабла  на  II  
етаж – гр. Шабла, ул. „Равно поле” №35.

Отчетът за изпълнението на бюджета на Община 
Шабла за 2019 година е публикуван на интернет 

страницата на Общината: www.shabla.bg

НОВО РАЗПИСАНИЕ НА „ЮНИОН ИВКОНИ“ И „ЕТАП ГРУП“:
София – Шабла – тръгване в 10:30 ч., пристигане в Шабла 
-  19:05 ч.
София – Шабла - тръгване в 21:30 ч., пристигане в Шабла - 
05:40 ч.
Шабла – София – тръгване в 9:00 ч., пристигане в София - 
18:45 ч.
Шабла – София – тръгване в 20:30 ч., пристигане в София 
-  05:30 ч.

Работно време на офиса в Шабла в сградата на хостел 
„Шабла“ (откъдето тръгват и пристигат автобусите) - 

7:00 – 13:00 ч.

Телефон за връзка: 0879/356-055

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
СНЦ „СКЛА НЕФТЯНИК 2014 ГР.ШАБЛА“

ПОКАНА
На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и протокол на УС от 20.08.2020 г. 

на СНЦ „СКЛА НЕФТЯНИК 2014 ГР.ШАБЛА“
Управителният съвет свиква Общо събрание на всички членове на 
сдружението, което ще се проведе на 28.09.2020 г. от 10.00 часа в 

гр.Шабла на ул.”Добруджа”№3 при следния 

ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане на Годишен доклад за дейността на сдружението за 2019 г. 
2.Приемане на Годишен финансов отчет на сдружението за 2019 г.
3.Отчет за дейността на УС на сдружението за 2019 г.
4.Отчет за дейността на КС на сдружението за 2019 г.
5.Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ събранието ще се 
проведе същия ден в 11.00 ч на същото място и при същия дневен ред.

УС на СНЦ СКЛА НЕФТЯНИК 2014 ГР.ШАБЛА

АРХЕОЛОГИЧЕСКО ЛЯТО 2020
На 24 август започна работа 

археологическата експедиция 
„Кария 2020“

За пети пореден сезон екип 
археолози от регионалните 
исторически  музеи (РИМ) в 
Добрич  и Русе  проучват  къс-
ноантичната крепост Кария на 
нос Шабла.

Археологическия екип с нау-

чен ръководител Боян Тотев  от 
РИМ Добрич продължават раз-
копките на югозападния сектор 
на обекта. Финансирането на 
експедицията е осигурено от 
Министерство на културата.

За резултатите от проучва-
нията ще ви информираме в 
следващите ни броеве. 

Изгрев

IV ТУРНИР “КОСТА ВАСИЛЕВ” – 
БЛЯСКАВ И ПРЕЗ 2020-А
Алекс Панова с два златни медала, Коко и Кремена – също на върха.

Четвъртият пореден тур-
нир-мемориал „Коста Василев”, 
поради извънредната обста-
новка се проведе и в необичай-

но за него време  - 21 август (пет 
месеца по-късно от утвърдила-
та се за него дата в календара 
на БФЛА). Но това отлагане не 
попречи на над 200 деца, мла-
дежи, девойки, мъже и жени от 

14 български лекоатлетически 
клуба да дадат най-доброто от 
себе си в жегата на Градския 
стадион в Шабла. Основната 
причина за добрите постиже-
ния на атлетите беше, разбира 

се това, че след отлагането му,  
нашият турнир попадна в ме-
сеца на Националните шампи-
онати в отделните възрастови 

групи, когато спортистите са 
намерили върховата си форма.

Шабленският СКЛА „Неф-
тяник 2014”, извоюва 10 меда-
ла – 4 златни, 3 сребърни и 3 
бронзови. Шампиони в събота 

станаха: Александра Панова (р. 
2013 г.) – скок от място с 1,52 
м. и 60 м. гладко бягане с 10,6 
сек.; Калоян Ялнъзов (р. 2010 
г.) –  скок дължина с 3, 86 м. и 
Кремена Димитрова (р. 2008 

г.)  – тласкане на гюле с 9,36 м. 
Сребърните медали са за Петко 
Франгов (р. 2013 г.) – скок от 
място, Коко Ялнъзов – 60 м. и 
Костадин Тодоров – хвърляне 
на копие за мъже.  Бронзовите 
отличия за „Нефтяник 2014” 
спечелиха: Петко Франгов – 60 
м.; Кремена Димитрова – скок 

дължина и пак Кремена с щафе-
тата 4х100 м. за момичета под 
16 г. Това каре бе сформирано 
от Креми (капитан на отбора) 
и три момичета от СК „Радука-
нови“ (Видин) специално за 
стартиращите след броени дни 
(на 6.09) в Бърно (Чехия) Евро-

пейски младежки игри. Тряб-
ва да отбележим, че Кремена 
и компания бяха с две години 
по-малки от своите съпернич-
ки, както и че нашито момиче 
предеде първо на първи пост. 
Титлите на Александра Панова  
(60 м.) и Кремена Димитрова 

спокойно можем да причислим 
към перлите в четвъртия тур-
нир-мемориал „Коста Василев”. 
Алекс остави най-близката си 
съперничка на над 1 сек, кое-
то на късия спринт си е „един 
календар време“, независимо от 
възрастовата група, а Кремена 
прати двукилограмовото гюле 

на над 2,5 м. над постижение-
то на сребърната медалистка в 
дисциплината.

Нашите призьори покриха 
най-широкия възрастов спек-
тър – от най-малките, Алексан-
дра Панова и Петко Франгов до 
ветерана Костадин Тодоров (р. 

1974 г.). Дисциплините, в които 
„Нефтяник 2014” печели меда-
ли   са тези, които са базови за 
Царицата на спортовете, а от-
там и на олимпийското движе-
ние в исторически план – скок 
дължина, бягане, хвърляне...

Продължава на стр.4

Кметът на Шабла, Мариян Жечев открива IV турнир-мемориал 
„Коста Василев“. Вдясно от него, до Веселин Василев е олимпий-
ският младежки вицешампион на чук – Валентин Андреев. Ва-
льо помагаше като съдия на турнира.

Шампионският опит на Коко Ялнъзов.

Кремена Димитрова изпраща гюлето в галактически за съпер-
ничките й измерения…

Ветеранът Костадин Тодоров извоюва сребро в копието за 
мъже, като отново прехвърли 50-те метра. Помощта на Коце-
то като съдия в сектора на хвърлянията бе безценна…

Алекс стартира взривно след секунди съперничките ще й „ди-
шат прахта“..

Двойната шампионка Алекс Панова и двукратният медалист 
Петко Франгов. Без съмнение и когато тръгнат на училище ще 
са на стълбичката на победителите…
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 30 август 2020 година 

се навършват 
36 години 

от смъртта на 
ЙОРДАН КОСТОВ ГЕНОВ

починал на 42 години
За един живот живян достойно,
за един човек прекрасен и обичан,
за едно сърце голямо, всеотдайно

никога забрава няма!

От семейството

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

Консултация и подготовка на документи. 
Телeфон: 0579 7 70 11, 0885 838 354

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон:0878 263 071

КУПУВАМ

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА ШАБЛА. 
ИЗГОДНО! СПЕШНО!

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ДАВАМ ПОД НАЕМ ТРАМБОВЪЧНА МАШИНА, 
подходяща за трамбоване на чакъл и пясък.

Цена: 45.00 лв. на ден
Телефон за контакти: 0882299020

ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ 
НА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ.

Телефон:0899 398 685, Иво Иванов

КУПУВАМ
КЪЩА ИЛИ АПАРТАМЕНТ В ШАБЛА

Тел за контакт:0885/11-70-51

ПРОДАВАМ
● 2 бр. дървообработващи машини: (абрихт + циркуляр) и 

фреза 
● котел на твърдо гориво – руски с чугунен плот за 150 кв.м 

отопляема площ
● 3 куб.м бичен  сух дървен материал (гледич) с дължина 3 м.

 тел. 0887960916

ПРОДАВАМ
ПРАСКОВИ ЗА РАКИЯ
Тел. за връзка – 0885/29-81-72

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ЦЕПЕНИЦИ: 

МЕШЕ И ГЛЕДИЧ – 90 ЛВ.

Телефон: 0888 78 12 66

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти,  

фрезоване  и цялостна обработка на парцели.

Телефон за контакт: 0884/52-50-80

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

Продавам 
СПЕШНО КЪЩА В ШАБЛА
намираща се на ул. „Свобода“ №15

Телефони: 
0896 85 9671; 0892 77 24 01; 0892 00 1874

LIONS GROUP REAL ESTATE,
 съдейства за закупуването и продажбата  

на имоти в община Шабла.
Ако вие имате имот, за който искате да намерите най-до-
брия собственик, или познавате човек, който има такъв 

имот, можете да се обадите на:

 тел. 0886/22-85-99, Донка Ангелова

ПРОДАВАМ ЧЕСЪН
Телефон: 0876 786 152

Панчо Паскалев, село Пролез

ТЪРСЯ
ДА НАЕМА ЖИЛИЩЕ, 

ДЪЛГОСРОЧНО. 
По възможност срещу поддръжка  

или минимален наем.

Тел. за връзка: 0893/65-14-34; 0894/68-55-75

Марио Николов: „ЖИВОТЪТ ПОСТЕПЕННО СЕ НОРМАЛИЗИРА“
Концертът на  „Симфониета Враца“ в  Шабла безспорно 

се превърна в едно запомнящо се събитие в Градския парк и на 
местната музикална сцена изобщо. Малко извън конкретната 
тема, ето „изповедта“ на един от „пътешествениците“  из 
Средиземноморието -   тенорът Марио Николов пред „Изгрев“: 

Когато става въпрос за пла-
ниране на концерти и спекта-
кли, е нормално да се работи 
около година напред. Още през 
януари програмата в по-голя-
мата си част и турнетата бяха 
ясни, датите наредени и репе-
тициите и пътуванията пла-
нирани. Така до началото на 
март всичко се движеше в оби-
чайния си ритъм. След това, за 
съжаление дойде пандемията, 
съпроводена с извънредното 
положение и последваща криза. 
Естествено това доведе до то-
тален стоп на нашата дейност. 
Никакви концерти, спектакли, 
събития и пълна изолация. Не 
се знаеше до кога ще продължи 
всичко това и какво изобщо 
ще се случи. .... Изглеждаше 
страшно. Животът сякаш спря. 
Отпаднаха всички концерти 
и спектакли, които бяха пла-
нирани, записите в студио на 
предаването за класическа му-
зика и джаз на БНТ1 - „Вечна-

та музика, на което съм автор 
и водещ също спряха, поради 
това, че в студиото сме много 
хора, когато се снима. Пускахме 
повторения на вече излъчени 
предавания, за нашите зрите-
ли. Наистина животът спря 
изведнъж. Неочаквано. Аз съм 
непоправим оптимист. Вярвам, 
че доброто винаги побеждава, а 
и семейството ми много ми по-
могна този период на изолация 
да премине по-лесно. Ние ра-
ботим за хората, за нашата пуб-
лика. А по време на изолацията 
всички се оказахме безработни. 
....Няма да коментирам финан-
совия аспект. Нещата са ясни. 
Изведнъж всички станахме 
безработни. Ужасно чувство. 
Слава Богу, че животът посте-
пенно се нормализира и всички 
се опитваме да върнем нормал-
ния ритъм. Така се мобилизи-
рахме и решихме, че трябва да 
направим това турне. Първо-
начално нямахме представа как 

ще реагират хората при целия 
този страх от вируса, но още с 
първите концерти, видяхме, че 
и нашата публика има нужда от 
това, което правим ние за нея. 
Вие видяхте реакциите, нести-
хващите аплодисменти, бисо-
вете, щастливите и усмихнати 

хора. Някои танцуваха. ..Това 
за нас е огромно признание 
за нашия труд. Това ни прави 
щастливи. „Пътешествие из 
Средиземноморието“ не е пър-
вия проект, който реализираме 
със „Симфониета Враца“. През 
изминалите години често рабо-
тим заедно. Колегите музикан-
ти са професионалисти, които 
обичат своята работа и концер-
тите с тях винаги са удоволст-
вие за нас. С маестро Христо 
Павлов работим отдавна и сме 
имали много общи проекти, 
реализирани успешно. При-
ехме поканата му да направим 
тази продукция с радост, защо-
то бяхме убедени, че има нужда 
от точно такъв концерт, точно 
сега. Имаме още концерти в 
различни градове, предимно на 
открито и при спазване на епи-
демиологичните изисквания за 
дистанция между хората и се 
надяваме да не се налагат нови 
ограничения. 

Георгиос Филаделфевс: „СРЕЩНАХ ЛЮБОВТА И 
ОСТАНАХ ДА ЖИВЕЯ И РАБОТЯ В БЪЛГАРИЯ“

На 12 август в Градския парк гостува Симфониета „Враца“ 
с концерта „Пътешествие из Средиземноморието“ и със специ-
алното участие на Георгиос Филаделфевс. Той е имал  концерти 
в зали като: Мегарон и Палас - Атина, Аристотелион - Солун; 
Palau de la Musica - Барселона; Auditorio Nacional и Teatro de la 
Zarzuela – Мадрид; “Ф. Лист”- Будапеща, зала „България”, От-
критите театри на Никозия и Ниш. Гастролирал е в Гърция, 
Кипър, Испания, Португалия, Сърбия, Германия, Украина, Бел-
гия, Холандия, Швейцария и Унгария.

Владее писмено и говоримо английски, френски и български. 
Говоримо италиански. Георгиос Филаделфевс има в репертоара 
си 28 концерта за пиано и оркестър, 22 тенорови партии, ста-
ринни арии, Lieder, канцонети,оперни арии, класически песни, 
цикли за глас и пиано и голям солов пианистичен репертоар. От 
2008 г. живее и работи в България. 

 Ето какво сподели Георгиос Филаделфевс за „Изгрев“:
„Изгрев“ – Здравейте гос-

подин Филаделфевс. Разкаже-
те на нашите читатели за себе 
си?

Георгиос Филаделфевс – Ро-
ден съм през 1979 г. в Атина.

Започнах обучението си по 
пиано на 11 годишна възраст. 
Три години по-късно бях приет 
със стипендия в Националната 
консерватория „Манолис Кало-
мирис”  Атина в класа на Рена 

Бека и успоредно с това започ-
нах уроци по пеене. След ди-
пломирането си продължих да 
работи с голямата гръцка пиа-
нистка Мария Херойоргу-Сига-
ра – ученичка на Ив Нат, Мар-
гарита Лонг и Алфредо Казела. 
През 1996 г. спечелих първия 
си пианистичен   конкурс в 
Гърция, а две години по-късно 
дойдох в България да уча пиано 
в НМА „П.Владигеров” в класа 

на проф. Жени Захариева. Тук 
продължих с оперното пеене 
при Стоян Кисьов. През 2004 г. 
завърших Магистратура по пи-
ано, а през 2011 г. магистратура 
по оперно пеене.

Срещнах любовта и останах 
да живея и работя в България.

„Изгрев“ – Помните ли 
първата си роля, а има ли та-
кава, която още не сте изигра-
ли, но мечтаете да се превъ-
плътите в нея?

Георгиос Филаделфевс – да 
помня първата си роля – в мю-
зикъла „Оливър Туист“. Тогава 
бях на 17 години. Мечтая да 
вляза в ролята на Вертер от ед-
ноименната опера на Масне.

„Изгрев“ – Успяхте ли да 
разгледате общината. Какво 
знаете за Шабла?

Георгиос Филаделфевс – ня-
мах възможност да разгледам 
общината ви, но видях, че хо-
рата тук държат на чистотата, 
дворовете са подредени. Преди 
години съм ходил на Калиакра, 
Русалка. През 2006 година дой-
дох за първи път в Шабла, но 
отново имах служебен ангажи-
мент, гледах морето и не можех 
да се изкъпя.

„Изгрев“ – Какво ще поже-
лаете на нашите читатели?

Георгиос Филаделфевс – Бъ-
дете здрави и се обичайте! Бъл-
гарите сте силни!

„Изгрев“ – Благодаря Ви за 
интервюто.

Георгиос Филаделфевс – И 
аз Ви благодаря!

Разговаря  
Йорданка Радушева

Георгиос Филаделфевс и Валентина Корчакова.
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КОРАБОКРУШЕНИЕ
Брегове не откриват очите ни.
Само котви.
Ще ни свършат ръцете кибритени
и как ще се топлим?
Ще ни хлътнат очите бенгалски
и как ще светим?
Под вълните ни няма атласи,
нито съвети.
Щом простят и мидите в двора ни,
ще се спъна ли?
Щом изплюе морето кораби,
има потънали.
Щом преглътне морето рибари,
плиткото диша.
Ще се върнем назад към вярата,
за да пишем
пак с мастилото си солено,
пак за чайките.
И иззад хоризонта през мене
ще мине майка ми.

Анна  Лазарова - Лауреат на Специалната награда 
на СБП в петото издание на Националния литературен 

конкурс  „Георги Давидов“ - 2017, Шабла

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА  
ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА: 

Храм“Свети Георги 
Победоносец“

с.Тюленово

Банка ДСК - клон Шабла
Разплащателна 

сметка-02-24564008
IBAN- 

BG74STSA93000024564008
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ПОЕТИЧЕН КЪТ

***
От гмуркане в дълбокото море
очите ти са станали зелени.
Косите ти са с дъх на водорасли.
и с люспите на риба в душата ти.
Поглеждаш ме, а виждам само тебе.
Солта по кожата рисува спомени
от всичките несбъднати събития,
в които трябваше да се обичаме.
И погледът ми тъжно те изпраща
до най-самотното корабокрушение,
в което станал съм парче от болката,
тъй както стиска корабна дъска
удавникът, спасен в забравен остров,
на който вярвам, че ще те намеря.
И ти ще си Петкан, дочакал Робинзон.
На него всеки ден ще е неделя
и целият ще бъде за любов, 
додето да те гледам ослепея
с очите си, които виждат мене,
от гмуркане в морето – тъй зелени.

Йордан Пеев -  
Лауреат на Специалната награда на СБП  

в четвъртото издание 
на Националния литературен конкурс

„Георги Давидов“ – 2014, Шабла

ОТПУСКАТ СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО 
708 325 ЛВ. ЗА РАЗДАВАНЕ НА 
ПРОДУКТИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

В началото на миналата сед-
мица, Министерският съвет 
прие решение за допълнител-
но предоставяне на средства за 
извършени разходи, свързани 
с обезпечаване на дейността 
по раздаване на продукти в 
учебните заведения по схемите 
„Училищен плод“ и „Училищ-
но мляко“.

Те са предназначени за нуж-
дите на държавните, общински 
и частни училища. Средствата 
ще бъдат отпуснати от Държа-
вен фонд „Земеделие“ за 2020 г. 

по бюджета на Министерство-
то на образованието и науката 
(МОН) за 2020 г. и по този на 
Министерството на културата 
(МК) за 2020 г.

Предоставянето на допъл-
нителен финансов ресурс ще 
осигури последователност в 
прилаганите политики от стра-
на на МОН и МК за удовлетво-
ряване на нуждата от предос-
тавяне на целеви средства на 
училищата за разплащане на 
извършени разходи.

Изгрев

ПРОГРАМА „ДЕТСКО ЛЯТО 2020“
Зелен образователен център, гр. Шабла

Ръкоделница с Деси и Диди
Всеки вторник от 17,00 до 18,00 часа
Цена на занятие: 6 лв.
Ръководител: Десислава Пламенова и Даниела Терзийска-Пе-
трова

Ръкоделница с Доротея 
Всяка сряда от 16,00 до 17,00 часа
Цена на занятие: 6 лв.
Ръководител: Доротея Панчева
Кино-вечер
Всяка събота от 17,00 до 18,00 часа
Цена на прожекция: 2 лв.

ПРОГРАМАТА ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ.
* Родителите трябва да попълнят декларация, с която да се 
заяви воля и съгласие детето да бъде включено в Летните 
ваканционни занимания.
* 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! 

ИЗЛОЖБА „МЕСТНИ ТАЛАНТИ“ 
На 3 август в Зеления обра-

зователен център (ЗОЦ) се от-
кри осмото издание на излож-
бата „Местни таланти“.

За пореден път в Зеления 
образователен център в Шабла, 
талантливи творци от нашата 
община и гости на града изло-
жиха направеното от тях. Тази 
година в изложбата участваха 
сестрите Елена Маринова и 
Мария Илиева, Цветанка Кал-
чева, Доротея Панчева, Рая 
Дякова, Светлана Лефтерова, 
Наталия Борисова, Силвия 
Уолтърс, Милица Дамянова, 
Полина Сенкова, Галина Симе-
онова, Десислава Балакчийска 
и Иван Минчев.

Ето как се описва всеки ав-
тор :

Елена Маринова – „Живея 
и работя в Шабла. Занимавам 
се любителски като използвам 
само отпадъчни материали. 
Работя с декупажна техника и 
дорисуване.“

Мария Илиева – „Родена 
съм в гр.Шабла. До 2010 годи-
на съм живяла и работила тук. 
От 2010 година живея в София. 
Занимавам се с мини-бродерия 
и изработка на сувенири като 
хоби.“

Цветанка Калчева -  „Живея 
в Шабла от 26 години. Занима-
вам се с изработката на ръчно 
направени изделия. Обичам да 
извезвам български шевици. 
Съсредоточена съм в популя-
ризирането на тази чисто бъл-
гарска красота.“

Доротея Панчева -  „Живея 
в село Дуранкулак.Занимавам 
се с изработването на бижу-
та, аксесоари, играчки и много 
други неща. Обичам платовете, 
хартията, пробвам нови мате-
риали и техники. Творчеството 
ме зарежда с много положител-
ни емоции, срещам интерес-
ни хора и не спирам да се уча. 
Имам страница във фейсбук.“

Рая Дякова, 9 години –„Ро-
дена съм в София , но близките 
ми са от любимата Шабла. Ри-
сувам от тригодишна възраст. 
Участвала съм в много излож-
би. Днес се представям с три 
мои картини.“

Светлана Лефтерова – „Ро-
дена съм в Шабла. По професия 
съм учител по руски език. От 

няколко години се занимавам с 
приложно изкуство.“

Наталия Борисова – „Живея 
и работя в Шабла. Завършила 
съм Технически университет 
Варна. През свободното си 
време обичам да чета книги, да 
изработвам сувенири и бижута 
от всякакви материали.

Силвия Уолтърс – „По про-
фесия съм учител по англий-
ски език, но се определям като 
креативна и творческа натура. 
Занимавам се с приложни из-
куства и декорации от години, 
но през последната година раз-
вивам хобито си и започнахме 
със съпруга ми малък семеен 
бизнес. Той изработва изделия 
от дърво, а правенето на све-
щи се превръща в моя страст. 

Отскоро започнах да плета и 
макраме. Изработвам свещи, 
макрамета и други сувенири по 
поръчка.“

Милица Дамянова – „Зад 
названието “Little Lady - 
Handmade Accessories“ стоя аз, 
Милица Дамянова. Изработ-
вам аксесоари за коса: диадеми, 
фиби, ластици, ленти, а също 
така  дрехи и бижута за малки 
и по-големи дами.“

Полина Сенкова – „Родена 
съм в Шабла. Завършила съм 
Великотърновския  универси-
тет, специалност „Българска 
филология“. От дълги години 
живея в Русе. Вече няколко го-
дини се занимавам с ръчна из-
работка на картички, което се 
превърна в мое хоби.“

Галина Симеонова – „Роде-
на съм в Добрич. От 1991 до 
2006 година живях със семей-
ството ми и имахме бизнес в 
Шабла. От 2006 година живея 
във Варна. Там създадох и съм 
ръководител на танцова школа 
„Възрожденци“, където изу-
чаваме български народни и 
балкански танци. Имам много 
разнообразни хобита, като из-
работка на сувенири, вази и би-
жута, декупаж върху различни 
предмети, бродирам български 
шевици, нашивам гайтан вър-
ху фолклорни носии.От две 
години започнах да рисувам 
върху платна пейзажи, цветя и 
от скоро портрети по поръчка. 
Изработвам икони. Обичам из-
куството, то придава смисъл на 
моя живот!“

Десислава Балакчийска – 
„„Atelie Desire“ е продукт на 
дългогодишния труд на мен, 
Десислава Балакчийска. Завър-
шила съм графичен дизайн в 
Нов Български Университет и 
взела опита от големи реклам-
ни агенции, съчетавам успеш-
но графичните и приложните 
техники. Серията с позитивни 
послания и красиви картинки 
ражда ежедневно все повече 
усмивки у хората и надежда 
за по-добро. Преди 4 години 
намерихме убежище в с. Тю-
леново, където заедно с 3 го-
дишната си дъщеря, записвам 
и реализирам голяма част от 
идеите си.“

Единственият представител 
на силния пол е Иван Минчев 
– наш съгражданин, автор на 
оригинална техника за стък-
лопис, която нарича „Шаблен-
ски кристал“. Има две успешни 
изложби през 2017 и 2018 годи-
ни, наречени „През маската на 
един харпунджия“.

На щандовете ще намерите 
бижу за себе си или за подарък, 
сувенири, пана или за всеки по 
нещо.

По думите на организато-
рите от Зеления образователен 
център, изложбата-базар на 
произведенията на местните 
таланти ще продължи до края 
на август. 

Заповядайте, насладете се 
изложените експонати и под-
крепете нашите местни талан-
ти.

Йорданка Радушева

Гости на общината пред щанда на Доротея Панчева. В по-заден 
план на стената виждаме картините на Галина Симеонова.

Малки посетители на изложбата разглеждат творбите на де-
ветгодишната Рая Дякова.

„ДЖАЗ ДО МОРЕТО“
За втора поредна година в 

село Езерец се проведе така 
очакваният Джаз фест „Джаз 
до морето“. Вълни от музика 
преливаха и се „разбиваха на 
макс“, както писа известна ме-
дия. Организатор на събитието 
бяха община Шабла и Павлета 
Проданова - също музикант.

Участваха Ангел Заберски 
трио - Ангел Заберски (пиа-
но),Стоян Янкулов - Стунджи 
(ударни) и Борис Таслев (кон-
трабас). Участие взеха също 
-  Вера Шандел (вокал), Пла-
мена Костова (вокал), Павлета 
Проданова (пиано) и Франк 
Нестлер (саксофон). Публи-
ката остана очарована от вир-

туозното изпълнение на Ан-
гел Заберски трио музиканти. 
Публиката остана очарована 
от френските шансони, впле-
тени умело в техният проект 
-“Джаз будуар“ в изпълнение 
на шармантната Вера Шандел, 
също така от авторската песен 
на Пламена Костова  - „Синьо 

небе“ изпълнена завладяващо 
от  Костова и Павлета Прода-
нова. Джаз-стандарти, вирту-
озно се вплитаха и омагьосаха 
публика и зрители.

На финала раздялата беше 
трудна. Музикантите благода-
риха за чудесното посрещане, 
в което се включиха много хора 
от селото, както и кметският 

наместник на селото, Станчо 
Димитров. Кметът на община 
Шабла, Мариян Жечев също 
уважи с присъствието си Джаз 
феста.

Освен  община Шабла и 

Павлета Проданова, също чи-
талище „Отец Паисий“ с. Езе-
рец  и частни лица допринесо-
ха събитието да стане факт за 
втора поредна година.

Изгрев

Отляво-надясно -  Ангел Заберски, Борис Таслев и Вера Шандел.

Вляво организаторката на събитието, Павлета Проданова. На 
сцената - дъщеря й Пламена Костова и Франк Нестлер.

„ЛЯТНА ЧИТАЛНЯ“ ЗА 2020 Г., ЗАПОЧНА И ЗАВЪРШИ ПРЕЗ АВГУСТ
През август, в Детския отдел 

на читалищната библиотека се 
състоя „Лятна читалня“ в трите 
четвъртъка от началото на ме-
сеца. Предвид ограниченията и 
мерките за сигурност, съобра-
зени с COVID-19, лятното чете-
не се осъществи във фоайето на 
НЧ „Зора 1894”, посещаемостта 
беше ограничена - до 7 деца, 
които носеха предпазни маски. 
Родителите бяха подписали и 

декларация за съгласие децата 
да посещават „Лятна читалня“ 
по време на противоепидемич-
на обстановка. 

На 6 август разгледахме в 
слайдшоу биографията и твор-
чеството на Братя Грим и ре-
шихме подготвените загадки. 
Четохме „Бременските музи-
канти”, изработихме героите 
от картон.  На 13 август, тема-
та ни беше: „Времето”. Разгле-

дахме в презентация какво е 
времето, кои са атмосферните 
слоеве на Земята, как се обра-
зува и как се прогнозира вре-
мето, какво е дъга и Полярно 
сияние, и как те са свързани 
със спектъра на слънчева-
та светлината. Прочетохме и 
приказката на Радой Киров 
„Ураганът и приказките”, и 
изработихме облаче с дъга и 
шарено хвърчило.  „Лятна чи-

талня“ завърши на 20 август 
със запознаване с творчество-
то на Недялко Йорданов. Този 
път не четохме, а гледахме пи-
есата „Вълкът срещу козата и 
трите й козлета”. Изработихме 
къщичката на козлетата и кар-
тичка с тема „Лято на плажа”.  
За финал всеки читател полу-
чи грамота за активно участие 
в „Лятна читалня“.

 На 27 август (четвъртък) 

от 15:00 ч. във Фоайето на НЧ 
„Зора 1894” предстои обявява-
нето на резултатите от конкур-
са за рисунка „Бай Ганьо днес”. 
Ще разгледаме и биографична 
презентация на автора на про-

изведението Алеко Константи-
нов. 

Дияна Димитрова,  
библиотекар в детски отдел 

на библиотеката при  
НЧ „Зора 1894“ гр. Шабла

„ЛОВЕЦЪТ НА КОНТРАСТИ“  РАДОСЛАВ НЕЙЧЕВ – В ШАБЛА
Представянето на картините 

на Радослав Нейчев, на 21 ав-
густ в пространството пред НЧ 
„Зора 1894“ в Шабла неслучай-
но бе обявено от организатори-
те като „вернисаж“. Този нетра-
диционен за Шабла начин на 

ескпониране на художествени 
творби бе наложен донякъде и 
от приетите противоепидемич-
ни мерки. Когато от „Изгрев“ 
разговаряхме с автора, обаче, 
ние разбрахме, че за родения 
през 1975 г. в Оряхово худож-
ник, общуването с природата 
и прекия контакт с нейните 
стихии – въздуха, слънцето 
вятъра, морето, е не само из-
вор на вдъхновението му, но и 

определящо неговата същност 
като творец и човек. Радо Ней-
чев  е предимно пейзажист, ри-
сува и натюрморти.По  думите 
му се „старае да работи повече 
пленерно“ . „Нещата стават 
по-живи от натура“, казва още 

Нейчев. Шабленската му експо-
зиция също е от картини, рису-
вани от него на пленери. През 
2017 и 2018 година, по покана 
на художниците   Силви Басева 
и Андрей Янев, той се включва 
в двете издания на пленера „Ху-

дожници – Балчик – Любов“. 
Преди по-малко от месец, със 
съдействието на споменатите 
негови колеги, Радослав Ней-
чев открива своя самостоятел-
на изложба в  Градската галерия 
на Белия град. Откликвайки на 
поканата на своята дългого-
дишна добра приятелка, биб-
лиотекарката в шабленското 
читалище, Аделина Божанова, 
Нейчев „мести“ експозицията 

в Шабла. На платната от тази 
изложба  шабленци могат да се 
насладят  в родния си град до 
20 септември във фоайето на 
читалището. Около половина-
та от изложените  в Шабла 26 
картини на Радослав Нейчев са 

рисувани в Ботаническата гра-
дина в Балчик, „Двореца“, как-
то и в самия град, и са пейзажи, 
изобразяващи части  от тези 
места. „Ботаническата градина 

е едно прекрасно място! Там 
попадаш на непознати кътчета, 
които са истински съкровища 
за всеки творец.  Откриваш и 
отразяваш с четката на плат-
ното неподозирани контрасти: 
светлина-сянка, топло-студено, 
море-небе… Пленерите, за кои-
то стана дума бяха през про-
летта, когато всичко там бук-
вално избухва в цвят! Особено 
когато около теб няма хора, 
там  усещаш и магията на тези 
места, които носят  много исто-
рия…Докато траяха пленерите 
в Балчик, със Силви и Андрей 
направихме и кратко пътуване 

на север – Фара, Тюленово, Ка-
мен Бряг…Някои от изложени-
те мои картини ги изобразяват. 
Почувствах  вълшебството на 
вашия край и със сигурност 

ще дойда за по-дълго време да 
рисувам тук…“, сподели Радо 
Нейчев. 

Радослав Нейчев взима 
участие в множество изложби, 
пленери и конкурси у нас и в 
чужбина. Прави няколко са-
мостоятелни изложби в Бълга-
рия и една в САЩ. Негови кар-
тини са собственост на галерии 
и колекционери в България, 
Сърбия, Румъния, Украйна, Ру-
сия, Италия, Германия, Англия, 
Франция, Чехия, Белгия, САЩ, 
Канада, Аржентина, Китай, 
Япония. 

Йордан Енев

Кметът Мариян Жечев и заместниците му разгледаха с инте-
рес изложбата.

Радослав Нейчев с удоволствие споделяше с посетителите из-
ворите на своето вдъхновение.

Ботаническата градина в Балчик  оживява в платната на ав-
тора.
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ВРЕМЕ ЗА ИГРИ И ЗАБАВЛЕНИЯ ПРЕЗ ЛЯТОТО
Лятото е време за игри на-

вън и за забавления. Детето 
има нужда да е навън, да играе, 
да се радва на слънцето, да се 
запознава с други деца, да тича, 
лудува… Нали е ваканция, 
нали и миг се чака цяла година!  
Но родителите са заети, нямат 
време да обърнат внимание и 
се оплакват от поведението на 
детето. В днешното забързано 
ежедневие рядко се обръщаме 
да го погледнем истински. Да 
видим от какво се интересува, 
кои филмчета го влекат, да му 
почетем приказка, да го пус-
нем да играе на воля. Много 
от децата искат внимание и го 
търсят. Започват да правят па-
кости, да се оплакват, да мрън-
кат, да не искат да изпълняват 
нарежданията на родителите, 
да шават, бягат или да събарят 
различни предмети. И възраст-
ните казват „лошо възпитание“ 
или „ той е хиперактивно дете“.

Слагаме етикет на малчуга-
на, а не се стремим да разберем 
каква е разликата между „хипе-
рактивното“ дете и физически 
по-активното. Хиперактив-
ността в повечето случаи се 
свързва и с трудности при за-
държане на вниманието – дете-
то постоянно мени интересите 
си, може да се нарече разсеяно, 
защото мисълта му постоян-
но препуска и не може  да се 
концентрира върху едно нещо. 
Да cи палав и бyен, cъвcем не 
означава, че cи и xипеpaкти-
вен. Необходимо е ние като 
възрастни да си дадем смет-
ка, че всъщност описанието е 
валидно за децата като цяло в 

по-малка възраст. За разлика 
от нас възрастните, децата са 
по-активни в ранна възраст. Те 
не могат да се задържат на едно 
място дълго време и да останат 
съсредоточени в една дейност. 
Това е естествено. По-скоро 
притеснителното поведение е 
ако детето до начална училищ-
на възраст  стои на едно място 
и не прави опити да опознае 
света.

Притеснение следва да из-
питваме ние като възрастни, 
педагозите и лекарите, когато 
това палаво поведение и на-
рушено внимание достигне 
размери, които пречат на здра-
вословния живот на детето и 
семейството. Хиперактивно-
то поведение и дефицита на 
внимание могат да достигнат 
до притеснителни размери 
поради различни причини. 
Най-важното, което е добре да 
запомним при тези проблеми 
е, че хиперактивното поведе-
ние с дефицит на внимание е 
синдром, който е генетичен. 
На чисто физиологично рав-
нище, мозъкът функционира 

различно. Но това не означава, 
че самият мозък е увреден, а 
напротив, просто действа по 
по-различен начин. Такива 
деца не са глупави или увре-
дени. Децата с такъв синдром 
са отпуснати и затова, за да се 
поддържат на ниво, се движат 
повече.

Но невинаги децата, които 
отговарят на такива описа-
ния, е задължително да са с 
хиперкинетично (хиперак-
тивно) разстройство с дефи-
цит на внимание (ХАДВ). За 
да сме сигурни е добре да се 
консултираме със специалист, 
защото детето може да прежи-
вява нещо, което го тревожи в 
момента и да показва такова 
поведение. Когато детето се 
сблъска с нещо непознато, то 
често се затваря в своя свят, 
избягва хората, не говори, не 
играе и не може да се концен-
трира. Тревожното дете може 
да отсъства от стаята духом 
или да беснее, да се бие с други, 
да обижда или да хапе. Детето 
е неспокойно и показва своето 
безпокойство. Често пробле-
мите на децата са „дреболии“ 
за възрастните и те често не ги 
разбират, но са важни за света 
на малките.

Детето може да страда от 
тревожно разстройство и да 
няма ХАДВ, ако хиперактив-
ността му се проявява само в 
определени моменти. Напри-
мер в къщи е буен, но не и в 
градината/училището, с мама 
е по-активен, но не и с тате. 
ХАДВ се проявява постоян-
но и навсякъде от раждане-

то. Детският мозък е устроен 
така, че просто те не могат по 
друг начин.

В някои от следващите бро-
еве ще поговорим за синдрома 
на хиперактивното дете с дефи-
цит на внимание повече. Сега 
е необходимо да разберем, че 
не на всяко поведение е добре 
да  слагаме стигмата „хиперак-
тивно“. Буйните деца около нас 
са такива, защото са именно 
ДЕЦА. Те опознават света като 
нас на тяхната възраст. Бягат, 
играят и искат да се запознават 
с нови хора. Искат да изследват 
света и да разберат и пробват 
рамките, които са около тях. 
Имам чувството, че забравяме 
какви сме били на тяхната въз-
раст  - целите в прах, кал, рани 
и ядящи филия с лютеница и 
сирене. Бягахме навън и игра-
ехме на „стражари и апаши“, 
„криеница“, „дама“ и други 
игри. А сега искаме от нашите 
наследници да стоят мирно и 
да слушат като възрастни…. Не 
е ли рано за това!? Цял живот 
ще имат отговорности, ще ра-
ботят и ще се оплакват. Сега им 
е времето да правят бели и да се 
цапат, а родителите ако забеле-
жат нещо обезпокоително има 
специалисти, които ще се от-
зоват на техните страхове. Ще 
им се отговори на въпросите 
и ще им се даде консултация и 
подкрепа. Помните ли нашите 
сини лета? Нека имат такива и 
нашите деца! 

Христина Радева- Стоицева, 
директор и психолог 

в Център за обществена 
подкрепа, Шабла

 ЧЕТВЪРТИ
НАЦИОНАЛЕН
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девойки, мъже и жени
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„Шабла“
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Организатор СКЛА 
„Нефтяник 2014“ със 
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БФЛА

и община Шабла

КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА 
ТЕМА „БАЙ ГАНЬО ДНЕС”

Преди 125 години Алеко 
Константинов отпечатва в са-
мостоятелна книга събраните 
в сп. „Мисъл“ истории за Бай 
Ганьо. По този повод,  детски-
ят отдел на библиотеката при 
НЧ „Зора 1884“ Шабла, обявя-
ва конкурс за рисунка на тема 
„Бай Ганьо днес”. 

В конкурса могат да участ-
ват ученици, които изучават 

или са изучавали  знаковото  
произведение на Алеко Кон-
стантинов. 

Рисунките трябва да бъдат 
на хартиен носител, формат 
А4, с материали по избор. 
Срок на предаване на творби-
те: до 21 август 2020 г. в Дет-
ския отдел на библиотеката. 
За повече информация, тел: 
05743-40-28 или на място.

ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ ВЪВ ВИДЕО И ФОТО КОНКУРСА 
#YOUNGOCEANWAVES VIDEO & PHOTO CONTEST

Вие сте почитатели на океана? Обединението #EU4Ocean 
Coalition обяви конкурса #YoungOceanWaves contest 
(„Младежки океански вълни”): какво означава океана за мен? 
Ние очакваме от вас впечатляващи видеа и фотографии, които 
да покажат вашата връзка с океана!

КОНКУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА ОТ 14 ЮЛИ 
ДО 18 АВГУСТ 2020 ГОД., ПОЛУНОЩ.

За да вземете участие, следвайте тези стъпки:
- Споделете на вашия Instagram адрес видео с 

продължителност (максимум) 30 сек. или фотография, 
показвайки какво означава океана за вас;

- Когато публикувате, използвайте изискваното 
означение #YoungOceanWaves;

- Не се притеснявайте да добавите #EU4Ocean и 
#Youth4Ocean;

- Бъдете съзидателни! Ако правите видео, постарйте 
се да изразите себе си, като например: да подберете 
подходящ обект ... или Вие да бъдете обекта! 
Движение, танц, песен, игра, рисуване, оцветяване, 
колаж, изграждане на нещо, рецитиране на 
стихотворение или музикално изпълнение. В 
другия случай, ако публикувате фотография, не се 
притеснявайте да използвате филтри, ефекти колажи 
и т.н.

Победителите ще бъдат избрани от специално жури, 
което ще връчи изумителни награди!

По-подробна информация за конкурса можете да намерите на 
адрес: https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/4736 

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ГРАД Шабла

гр.Шабла, ул. „Комсомолска“, № 12, тел: 05743/50 41;e-mail: odk_sh_yotov@abv.bg.

ОБЯВА
Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс, гр. Шабла обявява конкурс  за заемане 

на длъжността „Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в ЦПЛР”, код по НКПД: 23595040.

I.Кратко описание на длъжността:
Лицето, заемащо длъжността „Учител, 
хуманитарни и обществени дисципли-
ни  в център за подкрепа за личностно 
развитие”:
- проучва интересите на децата и уче-
ниците за занимания в свободното 
време;
- организира целогодишната си обра-
зователна, творческа и възпитателна 
работа, съгласно държавните образо-
вателни стандарти;
- съгласува формите на педагогическа 
извънучилищна дейност с потребно-
стите на съвременните деца и ученици 
и съхранява българската национална 
култура и традиции;
- създава условия за подготовка и из-
ява на интересите, способностите, та-
лантите и дарованията на всяко дете;
- създава мобилни модели за работа с 
децата и учениците през свободното 
им време;
- стимулира и развива познавателните 
интереси и творческите способности 
на децата и учениците чрез провежда-
не на съвременни, иновативни обра-
зователни програми и реализация на 
нови идеи.

Длъжностната характеристика за 
длъжността „Учител, хуманитарни и 
обществени дисциплини в ЦПЛР” се 
предоставя на кандидатите да се за-
познаят с нея при подаване на доку-
ментите.

II.Минимални изисквания към канди-

датите за заемане на длъжността:
1. Да са български граждани.
2. Да не са осъдени на лишаване от 
свобода с влязла в сила присъда за 
умишлено престъпление, да не са 
лишени от правото да упражняват 
професията си и да не страдат от за-
болявания и отклонения, които за-
страшават живота и здравето на деца-
та и учениците.
3. Да не им е налагано дисциплинар-
но наказание „Уволнение” по чл. 188, 
т. 3 от КТ и трудовото им правоотно-
шение да не е било прекратявано на 
основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или 
на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в 
едногодишен срок, преди подаването 
на документите за конкурса, освен ако 
уволнението не е отменено като неза-
конно по надлежния ред.
4. Да притежават диплома за завърше-
на образователно-квалификационна 
степен на висшето образование „Про-
фесионален бакалавър“,  „Бакалавър” 
или „Магистър”.
5. Да притежават специалност от ди-
пломата за висше образование, позво-
ляваща им да изпълняват нормата за 
задължителна преподавателска рабо-
та.
6. Да притежават придобита профе-
сионална квалификация „Учител“.
7. Личностни качества: комуникатив-
ност, готовност за работа в динамична 
среда, умения за работа в екип, иници-
ативност, активност и мотивираност в 
работата си.

III. Начин на провеждане на конкурса 
- по документи и събеседване
IV. Необходими документи за участие:
1. Заявление (свободен текст) за зае-
мане на длъжността.
2. Документ за самоличност - оригинал 
и копие.
3. Професионална биография (CV).
4. Документ за придобито образова-
ние, специалност, квалификация, пра-
воспособност - оригинал и копие.
5. Мотивационно писмо, в което кан-
дидата представя идеи за извънклас-
ни форми, които може да предложи в 
зависимост от своята квалификация и 
творчески потенциал.
Оригиналите на документите се връ-
щат след сверяване с копията, които 
трябва да са ясни и четливи.
До участие в конкурса не се допускат 
лица, които не са представили всички 
необходими документи или предста-
вените документи не удостоверяват 
изпълнението на изискванията за зае-
мането на длъжността.
Документ за медицински преглед, със 
заверка от психодиспансер и свиде-
телство за съдимост се представят при 
одобрение на кандидата.
V.Основание за сключване на догово-
ра: чл.67 ал.1 т.1 от КТ, във връзка с чл. 
70, ал.1 от КТ

VI. Място и срок за подаване на доку-
ментите: ЦПЛР Общински детски ком-
плекс, гр. Шабла, ул. „Комсомолска“  
№ 12,  до 21.08.2020 г., всеки работен 
ден от 09:00ч. до 12:00 ч.

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ Е 
ШЕСТИЯ ШАМПИОН В 
„ЛЯТНА ТЕНИС-ЛИГА“

Съгражданинът ни Николай 
Николов, увенча усилията си на 
корта с триумф в шестия турнир 
по тенис на корт за любители 
от веригата „Лятна тенис-лига“. 
Той добави трофея в колекция-
та си във финалния мач от над-
преварата на централния корт 
в Шабла, на 17 август вечерта. В 
последната, решаваща 
среща, Ники надделя 
над представителя на 
„Тенис-клуб Каварна“, 
Иван Драгоев с 5:3;4:2 
сета. Предвид про-
тивоепидемичните 
мерки и турнирът се 
изигра в нов формат. 
Радващо е, че сред 16-
те участници в турни-
ра имаше и дебютанти 
в Лигата, като даже 
един от тях бе фина-
листът Драгоев. Ето и 
останалите участни-
ци: Господин Кючуков 
(София), Борислав 
Петров и Габриела Пе-
трова (Велико Търново), Васил 
Гъров (Пловдив), Атанас Иванов 
(Каварна) и шабленците: Донко 
Енев, Жени Илиева, Петър Ата-
насов, Йоан Арнаудов, Констан-
тин Арнаудов, Момчил Саран-
дев, Росен Христов, Николай И. 
Николов и Ивайло Иванов.

Вече трикратният шампион 
от „Лятна тенис-лига“, Николай 
Николов, след награждаването, 
каза пред „Изгрев“: „ От стра-
ниците на „Изгрев“, искам да 
изкажа своята благодарност 

към феновете за тяхната под-
крепа! Благодаря и на всички 
участници в турнира, че допри-
насят за  популяризирането на 
този прекрасен спорт в родния 
ни град! Иска ми се да има по-
вече такива турнири, за да се 
развива тенисът в Шабла. Сега 
уговаряме квалифициран те-

нис-треньор от Каварна да ра-
боти с нас и децата на Шабла. За 
целта разговаряме с ръковод-
ството на Общината да имаме 
възможност и условия да тре-
нираме и през зимата в Спор-
тен комплекс „Шабла“. Поже-
лавам на всички за следващия 
турнир късмет, да сме здрави и 
да сме повече.“

Организатор и спонсор на 
турнира бе един от участници-
те – Борислав Петров.

Йордан Енев

ЙОВЧО НИКОЛОВ – С 
КУПАТА ЗА НАЙ-ГОЛЯМА 
РИБА В НЕСЕБЪР

Двадесет и втори август 2020 
г. беше един прекрасен и мно-
го успешен ден за шабленския 
спорт. Поредната купа в стелажа 

на Морски клуб „Портус Кариа“ 
е факт! Това се случи на състе-
занието по подводен риболов за 
купа „Несебър“, където нашите 
състезатели се представиха блес-
тящо, като всички предадоха 
валидни риби, а Йовчо Николов  
взе купата за най-голяма риба 
за харпунирания от него кефал 
с тегло 1140 гр. С този трофей, 
добавен към множеството ме-
дали, които шабленските деца 
спечелиха на турнира по лека 
атлетика „Коста Василев“ в Ша-

бла в същия този прекрасен 
слънчев съботен ден, се записа 
поредната златна страница в ис-
торията на шабленския спорт! 

Поздравление за 
нашите спортисти! 
Н а д п р е в а р а т а 
за купа „Несе-
бър“ е 5-ти кръг 
от серията със-
тезания за купа 
„България-2020“ 
на БФПС. Състе-
занието се про-
веде в 5 часа при 
добра организация 
и хубаво време в 
акваторията меж-
ду Стария град и 
Равда. От Морски 
клуб „Портус Ка-
рия“ взеха участие 
5-ма състезатели - 
добре познатите ви 
Венцислав Георгиев 
(капитан), Йовчо 

Николов, Димитър Дражев и 
новите попълнения в отбора от 
този сезон Петър Петров и Яна-
ки Янакиев. Благодарение на 
предадените риби, нашите гмур-
качи постигнаха добри класира-
ния, съответно Йовчо Николов 
стана 9-ти, Митко Дражев - 10-
ти, Янаки Янакиев - 13-ти, Петър 
Петров - 16-ти и Венко Георгиев 
- 22-ри.

Димитър Франгов –  
председател на  

МК „Портус Кария“

Шампионът Николай Николов (вдясно на 
снимката) с финалиста Иван Драгоев.

“ПАРТНЬОРСТВО ЗА КРАСИВА И ЧИСТА СРЕДА” В ЕЗЕРЕЦ
От 21 до 23 август,   Езе-

рец  бе домакин   на тридневно 
събитие на тема :  обучения за 

организиране на събития без 
отпадъци, инициативи за обла-
городяване на публични прос-

транства и активизиране на 
местните общности, почиства-
не на влажни зони , работилни-
ци за рециклиране, образова-
телни инициативи за граждани 
за намаляване на отпадъците, 
акции за насърчаване на реци-
клирането .

Инициативата е част от про-
грамата „Място България“ на 

сдружение „БГ Бъди активен“ 
Инициативата бе дело на 

неформалната гражданска гру-
па „Място Езерец“,  заедно със 
сдружение „БГ Бъди активен“ и 
се проведе със съдействието на 
община Шабла.

Дейностите се осъществя-
виха с подкрепата на Фондация 
„Кока-Кола“.

IV ТУРНИР “КОСТА ВАСИЛЕВ” – БЛЯСКАВ И ПРЕЗ 2020-А
Алекс Панова с два златни медала, Коко и Кремена – също на върха.
Следва от стр. 1

Това, което впечатли на таз-
годишното издание на турнира 
„Коста Василев“ще започнем 

със отбелязване на личното по-
стижение на Михаела Петкова 
„КЛАСА“ (Сф) в хвърлянето 
на копие за жени. Шампионка-

та на България показа, че „кота 
60“ не е мираж за нея – 58,02 м. 
в шестия опит!

При юношите под 18 годи-
ни талантливият варненец Ра-
дослав Пенев („Супер спорт“) 
показа отлични спринтьорски 

качества. Той спечели на 100 и 
200 м., а третото си „злато“ из-
воюва на скок дължина. 

 В последното си състезание 

при девойките под 20 години за 
2020 година, варненката Елена 
Георгиева („Черно Море Атле-

тик“) също извоюва три победи 
–  на 100 м., 200 м  и на щафета-
та 4х400 м., заедно със съотбор-
ничките си  Габриела Стефано-
ва, Нина Станкова и Наталия 
Кременска.

При момчетата под 16 го-
дини,  Преслав Вълев („Черно 
Море 2005“ Балчик)   направи 
лично постижение на тласкане 
на гюле (15.15 м.) и потвърди 
разностранните си заложби. 
Преслав това лято на два пъти 
надхвърли 70-е метра на хвър-
ляне чук (с 4-килограмов уред). 
А пак на гюлето, по-младият му 
съгражданин  Димо Андреев 
(р. 2007 г.) с треньор Андриан 
Андреев бе с метър и половина 
пред останалите – 9.42 м.

При момичетата (р. 2007 г.), 
Сияна Бръмбарова от „Енер-
джи” (Пловдив) отнесе за града 
под тепетата два златни медала 
– на 60 м. и на скок дължина. 
Друга млада атлетка на „Енер-
джи“ - дребничката  Ива Дели-
верска (момичета 2008 – 2009), 
която този път победи нашата 
Кремена в сектора за скок дъл-
жина, спечели втория си златен 
медал - на 60 м. 

Две победи в хвърлянията 

при  девойките под 18 години 
взе и Емма Милчева („Тракия 
96“ Пловдив). Атрактивната 
атлетка победи на гюле с ли-
чен рекорд (11.29), както и на 
копие.

След края на организира-
ния от СКЛА „Нефтяник 2014“  
със съдействието на  БФЛА и 
община Шабла турнир, пред-
седателят на клуба, Веселин 
Василев каза пред „Изгрев“: 
„Освен на медалистите ни 
Алекс, Кремена, Коко, Пет-
ко и Коцето, искам да изкажа 
своята благодарност и към ос-
таналите деца от нашия клуб, 
които взеха участие в турнира 
и се раздадоха на пистата и в 
секторите: Лияна Ангелова, 

Живко Жечев, Александър 
Жечев и Александър Тодоров. 
Използвам възможността да 
благодаря и на момчетата, кои-
то помогнаха като технически 
съпорт за организацията и 
протичането на състезание-
то, за да стане то  наистина на 
ниво: Антон Андреев от Шабла 
и Симеон Георгиев, Любослав 
Трошев и Димо Камбуров 
(всички от София).“

Йордан Енев

Кремена Димитрова (в светъл екип), заедно със съотборнички-
те си в щафетата, която ще представя България на Европей-
ските младежки игри в Бърно.

При щафетите винаги е интересно…

Двукратната шампионка, Емма Милчева хвърля за „златото“ 
си на копие.

Галя Камберова, гл. ескп. „Екология“ в община Шабла, беседва с 
местни хора и представители на организации на откриването 
– за добри практики и идеи за справяне с проблема с боклуците 
в нашата община и като цяло със замърсяването. 

Арт-инсталацията на худож-
ника Нено Белчев, представля-
ваща сфера от пластмасови 
бутилки.

Работилница с деца. Тук, в читалището, децата направиха та-
бели, призоваващи хората да почистват след себе си на плажа.

„БитАрт“ битак – рециклирай, сътвори, продай, използвай, по-
дари нещо нужно за теб…

Почистване на селото с до-
броволци. И най-малките вече 
знаят как да събират отпадъ-
ците разделно.


