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МИСЪЛ НА БРОЯ

“Целта на образованието е знанието – не фактите, а ценностите.”

АБИТУРИЕНТИТЕ ОТ ВИПУСК 2022

КИНОТО В ШАБЛА СЕ ВЪЗРАЖДА

След 23 годишно прекъсване, кинопрожекциите в Шабла
се възстановяват. Съвместната
инициатива за възраждане на
киното в града е на ръководството на община Шабла и на
читалищното настоятелство на
Народно читалище „Зора 1894“.
Идеята е да се прожектират
предимно български филми.
Първата прожекция ще бъде
на мащабната родна продукция „В сърцето на машината“,
която ще се състои на 1-ви юни
(сряда) от 19.00 часа в салона на
читалището в града.
Билети могат да бъдат закупени от касата на читалището.
При по-голям интерес, ще бъдат излъчени допълнителни
прожекции на филма. Очаквайте в най-скоро време и други актуални български продукции.
Ето и малко история на шабленското кино, която любезно
ни бе предоставена от авторите
на книгата „125 години Народно читалище „Зора 1894“ Шабла“:

„На 22 декември 1949 година, жителите на Шабла с трепет
и вълнение прекрачват прага
на читалищния киносалон.
Монтиран е широколентов киноапарат, подарен на читалище „Зора“ през 1947 г. от селския съвет с председател Илия
Марков. За осъществяване на

всички – гражданите и гостите на Шабла, на празник,
свързан с изпращането им на първия бал. Денят е
понеделник, датата - 23 май 2022 година, часът 17:00, а
мястото пред сградата на Община Шабла. Заповядайте
да споделите този емоционален за тях момент!

ПОКАНА
На 24 май
2022 година
от 10.00 часа
на площада
пред НЧ „Зора 1894“
Шабла

ЩЕ СЕ СЪСТОИ

ОБЩОГРАДСКО
ТЪРЖЕСТВО.
Каним
всички!

Празнуване на 1 май пред кино „Москва“ през 1956 г.
прожекциите, читалищното
ръководство и селския съвет,
вземат под наем сградата на

братя Атанас (Ташо) и Амера
Димитрови (Загорски). Приспособяват я за читалищен салон със сцена за самодейните
колективи и библиотека. Парична подкрепа оказва читалищното ръководство на село
Тюленово, което заема 100 000
лв. читалищни средства. Чита-

лищното кино в Шабла е едно
от първите в селата на тогавашната Балчишка околия. В
него работят един ръководител и един кинооператор, който е на служба в Пощенска телеграфно-телефонна станция
като надзорник. Киносалонът
е с пейки. Едва по-късно той е
снабден със столове. Въпреки
неудобствата, кинопрожекциите се посещават масово. Чрез
киноизкуството се обогатяват
формите на културно-просветна дейност на читалището. Провеждат се срещи с кинотворци, обсъждат се филми.
Киното в Шабла, наречено
„Москва“, участва в прегледа
за най-добро кино в страната, организиран от Българска
кинематография и се класира
на едно от първите места сред
селските кина. През 1957 г. в
читалищното кино са направени 124 прожекции. През 1962 г.
шабленското кино заема своето място в новопостроената
сграда на Народно читалище
„Зора“ в града, а през 1974
година, то е на първо място в

окръга по кинообслужване на
населението – 53 000 посещения. За постигнат най-висок
процент зрители, през 1978,
1983 и 1984 г., киното в Шабла
е отличено с грамота на Комитета за култура на Националния преглед за най-добро кинообслужване.“
Повече за киното в Шабла
и Общината в миналото научихме от живата история на
пътя и разпространението на
Седмото изкуство тук, „човекът-кино“ в Шабла през втората половина на ХХ век – Анастас (Бай Ташо) Овчаров. За
разговора ни с него четете на
стр. 4.
Последният прожектиран
филм в Шабла (през 1999 г.) е
апокалиптичната сага на режисьора Дейвид Камерън „Титаник“. А пътят нагоре към
изплаването на шабленското
кино от 23-годишното забвение
започва на 1 юни т.г. в киносалона на шабленското читалище
с българския филм „В сърцето
на машината“.
Изгрев

СУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ШАБЛА ИЗПРАТИ СВОИТЕ АБИТУРИЕНТИ

Празничен беше 13 май за
СУ „Асен Златаров“, за родителите, близките и приятелите
на дванадесетокласниците. В
10,00 часа училищният звънец
оповести края на последния
учебен час за 15 момичета и
момчета, които преди да излязат от училищната сграда се
сбогуваха със своите учители.
Пред погледите на всички,
уважили празника им, водени
от своя класен ръководител
Сминка Филчева, те застанаха
пред родното училище.
Сред гостите бяха председа-

канят

Уилям Бъроуз

телят на Общинския съвет д-р
Йорданка Стоева, заместник
кметът „Финанси“ Петър Атанасов, секретарят на общината
Миглена Спирова, началник
отдел „Образование, култура,
младежки дейности и спорт“
в общинската администрация
Таня Янакиева, Йордан Михайлов – бивш директор на училището.
Прозвуча химнът на РБългария, предаване факелът на
знанието.
Тържеството продължи с
поздравления, с най-искрени

и топли пожелания към изпълнените с вълнение и много настроение момичета и момчета.
Приветства ги директорът
Петранка Петрова. „Където и
да сте, с каквото и да се захванете , не забравяйте да носите
спомена за родното училище,
за нашия град…
Пожелавам Ви да се справите с трудностите и да превърнете мечтите си в реалност.
Ценете това, което притежавате – младост, сили, свобода. На
добър час!“
Продължава на стр. 3

ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИК

„ПЕСНИ И ТАНЦИ КРАЙ ЖАРАВАТА“
Община Шабла, Танцова школа “Възрожденци“ Варна
и НЧ „Зора 1894“ Шабла

организират
Фолклорен празник

„Песни и хора край жаравата „- Шабла, 2022г.
На 21 май 2022 г.
(събота)

в Градския парк
на Шабла
от 18.30 часа със
специалното участие
на Галина
Дормушлийска и
Георги Германов.
За 21.30 ч. са
предвидени
нестинарски танци
с участието
на формация
„Нестинари”.
От 17.30 часа от читалището до парка ще се проведе
фолклорно дефиле.

ПОКАНА

Община Шабла

КАНИ ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА ГРАДА

на Празничен концерт
с участието на дует „Ритон“.

НА 2 ЮНИ 2022 ГОДИНА (ЧЕТВЪРТЪК)
ОТ 19.00 ЧАСА.
Място: Градския парк

Вход свободен!

СЪОБЩЕНИЕ

Директорът на СУ „Асен Златаров“ – Петранка Петрова
приветства зрелостниците

Уважаеми читатели, уведомяваме ви, че празничния брой
21 на в-к „Изгрев“ със снимки
на отличниците от двете училища в Общината ще можете
да прочетете на самия 24 май
(вторник), а редовния ни 22

брой – в петък, 27 май.
Вестникът ще се върне в
обичайната си периодика на 7
юни, когато ще излезе следващия брой – 23.
Благодарим за разбирането!
От редакцията
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ПРОДАВАМ

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

ГЛЕДИЧ (ЦЕПЕНИЦИ) – 140 лв./куб. м.
АКАЦИЯ (ЦЕПЕНИЦИ) – 130 лв./куб. м.

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66
ФИРМА „ИДЪН“ ЕООД ШАБЛА
търси да назначи

ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
на постоянен трудов договор.

Телефон: 0888 93 56 52

30 ГОДИНИ „НАТУРА 2000“

Екипът на Зелени Балкани
отбеляза 30 години от създаването на екологична мрежа
Натура 2000 - една от най-важните природозащитни дати в
страната - с турне в партньорство с организации и музеи в
различни части на страната.
На 10 май 2022 година те гостуваха в Зелен образователен
център, гр. Шабла като представиха дейностите си за защитените видове и техните местообитания.

Учениците
от
кръжок
„Здраве - начин на живот“ с
ръководител Златина Дончева
имаха възможността:
Да научат за целевите видове - царски орел, белошипа
ветрушка, червеногуша гъска,
прилепи, китоподобни, ловен
сокол, белоглав лешояд и брадат лешояд, гривеста рибарка
и малък корморан под формата
на големи пъзели с награди.
Да видят филм за лешоядите
в България.

Да поиграят на няколко
вида пъзели;
Да се докоснат до реалистични макети на гривеста
рибарка, червеногуша гъска,
белоглав лешояд, гривеста рибарка, белошипа ветрушка.
Да получат интересни информационни материали.
… и най-важното - да почерпят информация от „извора“ - от експертите, работещи
по различните проекти и да
разберат как самите те могат да

бъдат полезни.
Ден преди това – на Деня
на Европа, екипът на Зелени
Балкани, в партньорство с НЧ
„Дружба 1898“ отбеляза годишнината и в Дуранкулак. Участие
в събитието взеха ученици от
ОУ „Св. Климент Охридски“
с. Дуранкулак и техните ръководители - Светла Иванова и
Бистра Богданова.
Даниела Тодорова,
ръководител на Зелен
образователен център Шабла

НОВООТКРИВАЩО СЕ ЗАВЕДЕНИЕ

на селищно образувание „Кария“
(бивше „При Бай Пешо“)

ТЪРСИ ЦЯЛОСТЕН ПЕРСОНАЛ
Телефон за връзка:0876/90-55-31

РЕСТОРАНТ „ FISHE GRILL“ ШАБЛА
НАБИРА ПЕРСОНАЛ

бармани, сервитьори и кухненски
работници.
Телефон: 0894 34 28 26

ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ “ДЕЛФИНА”
С. ТЮЛЕНОВО

НАБИРА ПЕРСОНАЛ В КАТЕГОРИИТЕ:

сервитьор, готвач и барман.
За информация: 0885 095 931

ТЪРСЯ

РАБОТНИК/ЧКА ЗА РАБОТА В
ОРАНЖЕРИИ ЗА СЕЗОНА.
Телефон: 0887 80 79 81
ПРЕДЛАГАМ

РАЗСАД ДОМАТИ:

„Калина“, „Наслада“, „Биволско сърце“, „Розова магия“,
„Ръгби“, „Идеал“ (едро червено);

РАЗСАД КРАСТАВИЦИ:

„Гергана“, „Саката“ (японски), „Мексикански крокодилки“
(нов, най-крехък и за предпочитане сорт)

Телeфон: 0898 711 450, Стойчо Захов

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ „ЛОТОС“ – 2004
КУПУВА
земеделска земя и дворни места в общините
Шабла, Каварна, Балчик и Генерал Тошево.

Телефон: 0888 90 88 91
ИЗКУПУВАМ

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

на високи цени в общини Шабла, Каварна,
Балчик и Генерал Тошево. Консултация и
подготовка на документи.
Телефони: 0579 7 70 11, 0885 838 354

ПРОДАВАМ

ПАРЦЕЛИ В РЕГУЛАЦИЯ В ТЮЛЕНОВО.

Инициативата в Шабла.

УС НА ПТК “ШАБЛЕНСКИ ФАР” гр. Шабла
свиква общо годишно отчетно събрание
на 28 май 2022 г. от 8,00 часа
в сградата на ПТК “Шабленски фар”
гр. Шабла при следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане и освобождаване на член-кооператори.
2. Отчет на УС за дейността на кооперацията през 2021 г.
3. Приемане на Годишен финансов отчет за 2021 г.
4. Отчет на КС за дейността на кооперацията през 2021 г.
5. Избор на пълномощник за общото събрание на ОСЗК.
6. Текущи.
При липса на кворум, събранието ще се проведе един
час по-късно на същото място, при същия дневен ред на основание чл.17 ал.2 от Закона за кооперациите.

УС на ПТК “Шабленски фар” гр.Шабла

ПРОДАВАМ

ДВОРНО МЯСТО В ЕЗЕРЕЦ – 2279 КВ.М.
Телефон: 0899 53 83 09

„НИМИ ТРАНС“ ООД ШАБЛА
НАЕМА И ОБРАБОТВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
на територията на община Шабла.

Телефон: 0883 44 07 21

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 20 май 2022 година се навършват
6 месеца
от смъртта на

АВРАМ АЛЕКСАНДРОВ
АМЕРОВ
починал на 72 години
Липсваш ни!
Много те обичаме!

… и в Дуранкулак
Студио за красота

„FANTASY“

работи от понеделник
до събота, с и без
предварително записване.

За записване на час:
Донка - фризьор, тел.: 0886/22-85-99;
Габриела – маникюр и педикюр, тел.: 0883/37-12-47
Ателието се намира срещу входа на
банка ДСК в Шабла.

Моля, заповядайте!

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ШАБЛА
ИЗКУПУВА
ЗЕМЕДЕЛСКА
ЗЕМЯ!
Също съдейства за закупуването и продажбата на
имоти в община Шабла.
Ако вие имате имот, за който искате да намерите
най-добрия собственик, или познавате човек,
който да има такъв имот, можете да се обадите на:

Телефон: 0886/22-85-99

ВЪЗПОМАНАНИЕ
На 20 май 2022 година се навършват
6 години
от смъртта на

СНЕЖАНА ПЕТРОВА
ОВЧАРОВА

Дните минават неусетно,
а споменът за теб е все така мил и скъп.
Почивай в мир!

Телефон: 0899 53 83 09
От семейството

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 24 май 2022 година
се навършва

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 19 май 2022 година се навършват
40 дни
без любимия ни съпруг,
баща и дядо

ДИКО ПАУНОВ
ГОСПОДИНОВ
От семейството

1 година от смъртта на

НИКОЛА ПЕТРОВ
СПИРОВ
Вечно жив си остана човекът,
който честно се трудил и скромно
живял,
тихо минал своята пътека
и в сърцето на всеки обич посял.
От семейството

На 16 май 2022 година се навършиха
12 години от смъртта на

ИВАНКА ДИМИТРОВА
КРЪСТЕВА
За един живот живян достойно.
За един човек прекрасен и обичан.
За едно сърце голямо, всеотдайно.
Никога забрава няма!

От семейството

СУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ШАБЛА ИЗПРАТИ СВОИТЕ
АБИТУРИЕНТИ
Следва от стр. 1
Поздравиха ги най-малките
първокласниците, като се похвалиха „Вече мога да чета!“

ска, Дамян Рацъ, Кремена Маринова.
От името на родителите
дванадесетокласниците при-
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ПОЕТИЧЕН КЪТ

НАРЕЧЕН КОНСТАНТИН
Кога, от разказа подмамен,
четеш и се увличаш цял –
Помни, че твой преводник там е
човекът, книгата създал.
А той създал е тази книга,
защото е книжовник бил,
защото азбука велика
за него някой сътворил.
На тази азбука създател
е древен философ един.
Един мъдрец,
поет, писател –
наречен Константин.

Първокласниците „поеха щафетата“ от абитуриентите
направиха един за друг. Трогателен беше моментът на обръщение към Сминка Филчева и
нейният отговор, в който прозвуча „мойте деца“.
Директорът прие подарък
от випуск 2022. Накрая ливна

менчето с вода, а към покрива
на училището полетя „ято“ от
балони. Всички се хванаха на
хоро.
Този незабравим празник
запечатаха много обективи.
Изгрев

Последни мигове в родното училище…
Председателят на Общински съвет им пожела да бъдат
успешни граждани в избраното
учебно заведение и след време
да се завърнат в община Шабла.
Да бъдат щастливи за радост на
своите родители и учители.
Танцовият състав със своето изпълнение приповдигна
настроението сред присъстващите. Той за пореден път изпраща активни самодейци. За
възможностите на завършващите средно образование стана
ясно от връчените от директора грамоти на трима отличили
се ученици: Дария Казанлий-

ветства Димитрина Казанлийска. „Ние, Вашите родители, вярваме във Вас, във
Вашите усилия, че каквито и
трудности да срещнете, ще ги
преодолеете, благодарение на
това, че учителите Ви възпитаха у Вас упоритост и воля.
Животът има нужда от Вас.
Вие сте нашето продължение,
нашата надежда и вяра. Докажете го!“
Последваха изненадите на
15-те момичета и момчета –
отправен мил спомен за всеки
от учителите и подарена роза,
както и номинациите, които те

През изминалата седмица,
доброволците на ГКПП Дуранкулак получиха подкрепа
и от немската хуманитарна
организация INTERHELP. Тя
има вече десетки инициативи
за подпомагане на община Шабла - доставки на пожарна кола,
на специализиран автомобил
за превоз на трудноподвижни хора, на облекло и оборудване за социалния патронаж
и много още други. Този път

тарните организации, работещи на ГКПП Дуранкулак.
Важно е да се отбележи, че
последните подробности по
доставката бяха уговаряни, докато г-н Беман се намираше на
хуманитарна мисия със сина си
Лео в Украйна, в гр. Лвов, където доставяха медицинско оборудване. Разговорите водихме
буквално докато се укриваха в
бомбоубежище при поредната
бомбена атака над града...

председателят на INTERHELPг-н Улрих Беман се отзова на
молбата ни за хуманитарна
помощ под формата на пакетирани храни, консерви, памперси, сокове, чай, кафе и др. за
нуждите на хилядите бежанци,
преминаващи през граничния
пункт. По желание на дарителя,
всички стоки бяха закупени и
доставени от голяма верига магазини. От тази седмица започнахме поетапно разпределение
на дарението между хумани-

От името на всички доброволци от „Шабла помага“, БЧК,
АДРА и Детски център Дуранкулак изказваме искрена благодарност към г-н Беман за поредния
акт на съпричастност към това,
което се случва в община Шабла!
Нека Бог ви закриля!!!
Върнете се живи и здрави у
дома, когато този ад свърши....
Мирослава ДимоваФрангова,
администратор на ФБ-група
„Шабла помага“

Христо Радевски

КАНИМ ВИ
На 21 май
от 16.30 часа
в читалището в Шабла
на представянето на
книгата
на

ГАЛИНА
ДУРМУШЛИЙСКА
„За песните
на моята
душа“
За творческия път на знаменитата
народна певица от Добруджа

Всички на хорото…

УЛРИХ БЕМАН И „ИНТЕРХЕЛП“ ПОКЛОН ПРЕД МЛАДОСТТА И
– С ПОРЕДЕН ЧОВЕШКИ ЖЕСТ ТВОРЧЕСТВОТО НА ПЕТЯ ДУБАРОВА

Улрих и Лео Беман в бомбоубежище по време на бомбардировки
над Лвов
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На 11 май – професионалния празник на библиотекаря,
Аделина Божанова – библиотекар в отдела за възрастни към
читалищната библиотека покани на среща-разговор учениците от 9 клас на СУ „Асен Златаров“ с учителя си по Български
език и литература Мария Недялова.
В началото Аделина Божанова разказа на децата за Петя
и им прочете любимото си стихотворение „Посвещение“.
Изнесеният урок по литература е по повод 60-та годишнина от рождението на Петя Дубарова, отишла си от този свят
твърде млада – ненавършила
18 години (възраст, близко до
която бяха учениците в залата).
Петя Дубарова започва да
пише стихове в най-ранна детска възраст, като нейните първи
публикации са във вестниците
„Септемврийче” и „Народна
младеж”, в списанията „Родна
реч” и „Младеж”. Нейни духовни наставници са поетите Христо Фотев и Григор Ленков.
Десислава Петрова – биб-

лиотекар в НЧ „Зора 1894“
прочете топлите думи на поета
Недялко Йорданов за талантливото момиче от Бургас, Петя
Дубарова.
Въпреки краткия си живот,
поетесата оставя след себе си
около 200 стихотворения, 50-60
произведения в проза, десетки художествени преводи на
песни на групите „Бийтълс“,
„Би Джийс“, „Смоуки“ и „Пух“.
По нейни стихове се пеят едни
от най-хубавите песни в българската естрада.
През 1978 година, Петя
Дубарова участва във филма
на режисьора Георги Дюлгеров „Трампа“ – откъс от филма,
който деветокласниците гледаха. След това четоха емоционално нейни стихотворения
предварително подготвени за
срещата.
През 2021 г. излезе филмът
„Петя на моята Петя“, който
прави паралел между историята на поетесата и тази на съвременна героиня от родния ѝ
град Бургас.
Изгрев

ДНИ, ПОСВЕТЕНИ НА 24 МАЙ В
ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

В ОУ „Св. Климент Охридски“ текат дните, посветени на
Деня на светите братя Кирил
и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на
славянската книжовност. Те
започнаха на 9 май, когато се
проведе ден на ученическото
самоуправление. С голямо желание ученици от І до VІІ клас
влязоха в ролята на учители и
работници. На 11 май, празника на светите равноапостоли,
в часовете по литература четоха стихове за Кирил и Методий. 12 и 13 май бяха посветени и на работата по проектите.
В четвъртък петокласниците
четоха по роли „Излет“, откъс от Патиланско царство на
Ран Босилек в изпълнение на
проекта по НП „Осигуряване
на съвременна образователна
среда“ модул „Библиотеките като образователна среда“,

а ученици от начален етап
участваха в състезателни игри
„Здрав бъди – плод и зеленчук хапни“, популяризирайки
европейската схема „Училищен плод”. В петък, групите по
български език и литература
по проект „Подкрепа за успех“
проведоха
информационна
кампания „Ден на отворените
врати“. Участници от І, ІІ-ІV
и VІ клас под ръководството
съответно на педагогическите
специалисти Живка Йорданова, Нина Петрова и Петранка
Алексиева показа своя напредък по предмета в резултат на
участието си в проекта. Заедно
с посочените дейности текат и
училищни конкурси за рисунка и есе, както и обновяването
на рисунките на стената между
училищната сграда и ученическия стол.
ОУ „Св. Климент Охридски“

ДЕНЯТ НА БИБЛИОТЕКАРЯ
И В ДУРАНКУЛАК

По повод Деня на библиотекаря гости на библиотеката
бяха нашите малки приятели
от филиална група „Слънце“.
Те се запознаха с работата на
библиотекаря. С голям интерес разгледаха книжките от

детския отдел. В читалнята
тяхната учителка Диана Димитрова много артистично им
прочете любима детска приказка.
НЧ „Дружба1898“
с. Дуранкулак
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БАЙ ТАШО ОВЧАРОВ – ЖИВАТА ИСТОРИЯ
БЛАГОДАРЯ ВИ!
НА КИНОТО В ШАБЛА
Когато говорим за киното в
Шабла и Общината, не можем
да не се обърнем към човека, с
когото в продължение на 25 години свързвахме прожекциите
на филмите тук. Анастас Събев
Овчаров, когото всички в Шабла
знаем като Бай Ташо Овчаров, е
роден през 1938 г. Официално,

Бай Ташо през 60-те години на
ХХв. на широколентовата (35
мм.) киномашина
пътят му към киното започва
през 1963 г., след като предишната година се дипломира във
Велико Търново като киномеханик. Но искрата на любовта
на Ташо Събев към киното
пламва от ранните му младежки години – в средата на 50-те
години на века, той се запалва
по магията на седмото изкуство
покрай тогавашния шабленски
киномеханик – Свилен Гелев.
Той го препоръчва на шефа на
Кинефикация Добрич – Антон
Коларов, който праща покана на
Ташо за курсовете във Велико
Търново (където се подготвят
киномеханиците в цяла Северна
България).
През 1977 г., Ташо Събев
получава допълнителна квалификация по специалността,
като „старши киномеханик“ от
Българска кинематография (към

От редакционната ни поща

Комитета за изкуство и култура). Бай Ташо е в киното до 1988
г., когато го призовават на работа
като рибар и екскурзовод в правителствената Резиденция край
Шабла. Но дори и тогава, когато
официално вече не е в шабленското кино, Бай Ташо използва
запознанството си в Резиденцията с „важни“ особи, за да гледаме в Шабла най-новите и актуални филми, които идват при
нас директно от филмовата база
в Горна Оряховица.
Бай Ташо е увлекателен събеседник и за съжаление не можем
да поместим всичко, което ни
разказа за шабленското кино. Но
спомените на кинооператора-легенда в Шабла за киното в града
датират още от детските му години. За по-младите шабленци
сигурно ще е интересно да разберат, че още преди споменатото
на 1 стр. кино „Москва“, филми
в Шабла са се прожектирали
до 1949 на стената на бившия
плод-зеленчук на кръстовището
на улиците „Оборище“ и „Петко
Българанов“. Също и че импровизирано кино е имало и между
днешния блок „Механизатор“
и дерето…Бай Ташо сподели,
че също с прожекции на стена
е стартирало киното и на к-г
„Добруджа“ край града, докато
през 1976 г. не е било изградено
лятното кино на къмпинга. След
личното настояване на Бай Ташо
пред Кинефикация Добрич и
със съдействието на Балкантурист, на къмпинг „Добруджа“ се
изгражда второто в окръга след
това в КК „Албена“ масивно лятно кино на самия морски бряг. В
него има пейки за 600 зрители,
а и пишещият тези редове помни, че през август беше трудно
да се вредиш в лятното кино,
даже и като правостоящ…Всеки
понеделник и четвъртък, след
прожекцията в Шабла ( от 18:00
до 20:00 ч), филмът „отиваше“
на къмпинга, където се пускаше

Бай Ташо с Филип Трифонов през 1979 г.
в 22:00 ч., когато е достатъчно
тъмно, за да се вижда в лятното
кино.
Чрез личните познанства на
Бай Ташо и съдействието на зам.
генералния директор на чешката киностудия „Barrandov“,
през 1982 г. в Шабла пристигат
най-модерните за времето си ки-

Снимката на Бай Ташо Събев,
която през 80-те години на
ХХ в., когато имаме най-висок процент зрители в тогавашния Толбухински окръг
е излагана в центъра на днешен Добрич (където днес е х-л
„България“).
номашини - с водно охлаждане и
ксенонови лампи.
Бай Ташо разказа и за кинопрожекциите в Крапец и Дуранкулак, той е бил „бригадир
на група“, която освен Шабла е
включвала и кината в двете села.
Интересни бяха и спомените

на 84-годишния кинооператор
за срещите, които са организирани от читалището с кинотворци – режисьори и актьори с
шабленската общественост след
прожекциите на филмите в киното. През 1979 г. небивал интерес е протекла срещата с главния
герой от култовия тогава филм
„Момчето си отива“ – Филип
Трифонов, а през 1982 г., идването на легендата на българското кино Стефан Данаилов също
предизвиква фурор в Шабла (б.р.
- нека да почиват в мир двамата).
Ще споделим само един от забавните моменти, които Бай Ташо
пък сподели с нас в „Изгрев“.
Преди срещата, която му предстояла с шабленското гражданство, Филип Трифонов и част от
екипа на „Момчето си отива“ са
се срещнали със своите домакини от читалището. В разгара на
разговорите, в един момент мъчаливият иначе Трифонов се обръща към нашия киномеханик с
откровената молба:“Бате Ташо,
хайде ти да говориш след малко
с хората, че аз не знам какво да
им кажа, а ти имаш дар слово...
Роден си за артист!“
Грамотите и наградите, с
които е удостояван Анастас
Овчаров трудно ще изброим
тук – от Българска кинематография, Министерство на културата, Съюза на българските
кинодейци.
Йордан Енев

ПОКЛОН ПРЕД ЗАГИНАЛИТЕ ОТ ОБЩИНА ШАБЛА
ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
На 9 май 2022 г. се отбелязаха
77 години от победата над хитлерофашизма и края на Втората
световна война в Европа! На този
ден, всяка година поднасяме венци и цветя пред паметните плочи
на загиналите мъже от община
Шабла в периода 1944-1945 година и пред Паметника на летците в
местността „Малкото море“.
И тази година не направи
изключение. Събра се представителна група от Общинската

организация на БСП в Шабла,
Общинската организация на
СОСЗР гр.Шабла и гр.Балчик,
гости на Общината от гр.София, Русия и Словакия.
260 са участниците в третата
фаза на Втората световна война
от община Шабла, 14 от тях не
се завърнаха в родния си дом и
останаха да лежат в чужда земя!
Ние, техните наследници сме
длъжни да не забравяме за тях и
за събитията, в които са участ-
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вали. Историята се пише, за да
ни учи и да извличаме своите поуки за бъдещи събития!
След обяд на 9 май 2022 година,
представителите на различните
организации поднесоха цветя
пред паметните плочи на загиналите участници от община
Шабла по време на Втората световна война и пред Паметника
на летците в местността „Малкото море“. След кратки слова за
значението на Втората световна

война в историята и последвалото след това обявяване на 9
май като Ден на Европа, беше
хвърлен и венец във водите на
Черно море, за да бъдат почетени всички загинали в него.
Никой и нищо не бива да
бъде забравено, защото събитията следват едно след друго
и ние всички ставаме неволни
участници в тях!
Общинска организация на
БСП Шабла

За нас, българите, месец
май и пролетта са изпълнени с много тържествени моменти и празници, на които
присъстват и стари, и млади.
Две такива тържества - на 5
май концерта за Гергьовден
и на 13 май изпращането на
Випуск 2022 г. в СУ „Ас.Златаров“ се запечатаха дълбоко
в съзнанието ми и от страниците на в-к „Изгрев“ искам
да кажа своето искрено, човешко Благодаря за емоциите
през тези два дни.
На концерта, посветен
на пролетта и празника Гергьовден присъствахме на неповторим по своята красота
спектакъл, където на сцената
се срещнаха различни поколения шабленци – малките
възпитаници на ДГ “Дора
Габе“ с изнесената й група
в с.Дуранкулак, участниците в ДТС „Бърборино“, МТС
„Българка“, децата от школата по пиано, водещата г-жа
Десислава Донева, хореографът г-жа Гергана Дафова,
участниците от Центъра за
личностно развитие.
Прекрасният сценарий на
г-жа Десислава Донева ни
грабна още с първите думи
с кадри от филма за Шабла.
Аз се почувствах горда добруджанка с богатствата на
родното ни място. Багрите
от цветове по сцената, песните и танците ме накараха да
затая дъх. Връщането назад
във времето с откъси от спектакъла „Пуста орис“ показа
как „ветераните“ предават
щафета на по-малките. А те,
децата за първи път на сцена
рецитираха, пяха и танцуваха така, както може само едно
дете – с неподправена искреност и въодушевление. Всичко това нямаше да се случи,
ако не бяха техните преподаватели – сърдечна благодарност на тях и директора на
ДГ „Дора Габе“, г-жа Теодора
Вълчанова за инициативата и
организацията. Изпълненията по пиано показаха колко

труд е вложила г-жа Теофания Христова и нейните
възпитаници, за да завладеят залата с изпълненията си.
Г-жа Гергана Дафова показа,
че новата хореография създава нови усещания и стига до
сърцето на всеки. Българските народни танци, изпълнени
от хора на различна възраст
вълнуват и създават трудно
описващо се чувство на гордост, че сме българи.
Благодаря на всички, които изброих и не на последно
място и на ръководството
на НЧ “Зора 1894“, в лицето
на председателя на читалищното настоятелство Даниела
Кючукова за добрата организация на тържеството.
13 май бе следващият незабравим ден за Випуск 2022
г. в СУ“Асен Златаров“, за
техните учители, родители,
приятели и гости. В двора на
нашето училище се беше събрала младостта на общината
– щастливи момичета и момчета, заедно с техните преподаватели. Новите униформи
на учениците ги правеха особено красиви. Под звуците на
популярни български песни
по чудесен сценарий абитуриентите се разделиха с родното училище и с хората, които са ги обучавали 12 години.
Ние гостите бяхме завладяни
от положителните емоции,
които излъчваха младежите.
Благодаря Ви г-жо Петрова – директор на СУ “Асен
Златаров“, на Вас уважаеми
преподаватели и скъпи абитуриенти. Вие, мили момичета и момчета показахте, че
през 12-те години на Вашето обучение сте израстнали
интелектуално и достойно
може да се представяте в
обществото и успешно да се
реализирате в живота. Вие
сте добър пример за другите,
които идват след Вас. Благодаря Ви!
Д-р Йорданка Стоева,
председател
на Общински съвет Шабла

Морско природно бягане „Сънрайз Клийфс“,
провело се на 15.05.2022 г. (неделя)
КЛАСИРАНЕ:
13.4 км., мъже (33 участници)
1. Румен Стаматов – 1,05,01 ч.
2. Тодор Стоянов – 1,07,27 ч.
3. Иван Димитров – 1,07,57 ч.
13.4 км., жени (33 участници)
1. Бояна Папазова – 1,14,13 ч.
2. Нурджан Кадир – 1,15,42 ч.
3. Любомира Тодорова – 1,17,04 ч.
28 км. мъже 28 участници
Димитър Друмев – 2,21,21 ч.
Недко Тодоров – 2,25,10 ч.

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП: Йордан Енев, Йорданка Радушева
СЪТРУДНИЦИ: Мария Недялова, Георги Стефанов, Дияна Димитрова,
Николинка Георгиева, Мария Дончева, Невена Огнева, Деян Димитров, Галя Камберова,
Христина Радева-Стоицева

Борис Качамаков – 2,35,06 ч.
………………..
16. Андон Донев Шабла – 3,21,17 ч.
28 км. жени 16 участници
Валерия Димитрова – 2,30,50 ч.
Милена Добрева – 2,48,17 ч.
Радостина Иванова – 2,48,34 ч.
В похода на 13 км. участваха
10 души
Подробности очаквайте в
бр.22 на вестника
Изгрев

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

