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“В детството винаги има един момент, в който вратата се отваря и пуска бъдещето да влезе.”  
Дийпак Чопра

 МИСЪЛ НА БРОЯ

РЕСТОРАНТ „ЛУНАРА“
(на централния плаж в Шабла)

НАБИРА ПЕРСОНАЛ: 
СЕРВИТЬОРИ
ХИГИЕНИСТИ

за работа в топла кухня
Телефон за контакт: 0888/710-738

КИНОПРОЖЕКЦИИ В КИНО „ШАБЛА“ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ:
08.06.2022 г. (сряда) 

„В сърцето на Машината“
15.06.2022 г. (сряда) 

„Петя на моята Петя“
22.06.2022 г. (сряда)

„Петя на моята Петя“
30.06.2022 г. (четвъртък)

„Жълт олеандър“
БИЛЕТИ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАКУПЕНИ  

ОТ КАСАТА НА НЧ „ЗОРА 1894“ ГР. ШАБЛА.

ЗДРАВЕЙТЕ, СКЪПИ 
ШАБЛЕНЦИ, 
приятели на морето, на мор-
ското дело, на подводните 
спортове и на риболова! 

Мина още една особена и 
трудна зима, белязана от про-
блемите, които Ковид-19 и в 
последствие войната в Украйна 
създадоха в цял свят. Но, ето че 
отново е лято и съответно за-
почва дългоочаквания сезон по 
подводен риболов!

През сезон 2022 в спортния 
календар на Българската феде-
рация по подводни спортове 
има предвидени цели 10-кръга  
за купа “България“, Държавно 
първенство и Евро-африкан-
ски шампионат. Живот и здра-
ве, шабленският отбор по под-
воден риболов „Портус Кариа“, 
както винаги има намерение да 
участва във всички вътрешни 
надпревари.

Тази събота, на 11.06.2022 
г.,  организаторите от клуб 
“Св. Никола” и любезните до-
макини от хотел-ресторант 
“Стела Марис” ще ни съберат 
в гр. Приморско, за да открием 
спортния сезон по подводен 
риболов с надпреварата за купа 
“Стела Марис” – 1  кръг от се-
рията турнири за купа “Бълга-
рия” на БФПС.

Шабленските подводни ри-
цари ще са там няколко дни 
преди надпреварата на трени-
ровъчен лагер-сбор, с цел да 
проучват зоната, условията и 
поведението на рибата.

Успех на нашите момчета в 
състезанието! Очаквайте ре-
зултати и подробности.

Да си пожелаем здраве, къс-
мет и много успехи в предсто-
ящия сезон по подводен рибо-
лов. 

СНЦ “Морски клуб Портус 
Кариа” ще продължава усърд-
но да защитава честта на общи-
на Шабла и шабленската мор-
ска школа!

С уважение,
Димитър Франгов, 

Председател на УС на СНЦ 
“Морски клуб Портус Кариа”

ТЮЛЕНОВО ОТБЕЛЯЗА СВОЯ ПРАЗНИК
 На 31 май, село Тюленово 

отбелязва своя празник.
 Датата за отбелязването на 

празника на селото не е избра-
на случайно. 

На този ден през 1951 годи-
на е открит първия нефт в Тю-
леново.

На площад „Морски“ в се-
лото, жителите на Тюленово и 
техните гости отбелязаха подо-
баващо празника. 

Експонираните фотоси на-
помняха за славното минало на 
селото и живота, който е кипял 
в него.

Специални гости на събора 
бяха кметът на община Шабла 
- Мариян Жечев и заместникът 
му Цветелин Йорданов.

Кметският наместник на 
селото, Невена Георгиева поз-
драви присъстващите и пожела 
на всички да бъдат здрави и в 
домовете им да цари благопо-
лучие.

Пожелания за тюленовчани 
отправи и кметът на Община-
та, Мариян Жечев. 

„Най-голямата причина се-
лото да е хубаво са хората. Бъ-
дете здрави и гостоприемни. 
Честит празник на тюленовци 
и на всички, които уважиха 
празника.“  - каза кметът на 
Общината.

За доброто настроение на 
присъстващите се погрижиха 
детски танцов състав „Бърбо-
рино“ при НЧ „Зора 1894“ град 

Шабла, с ръководител Гергана 
Дафова, фолклорна група „До-
бруджанка“ Шабла и певческа 
група „Кардарина“ с.Горичане 
(и двете с ръководител Жана 
Рачева) и самодейците от пев-
ческа група при пенсионерски 
клуб „Надежда“ в града (с ръ-
ководител Вярка Стоянова).

По традиция, празникът за-
върши с хороводна китка в из-
пълнение на народната певица 
от с. Горун - Росица Кръстева.

Изгрев

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА НА ЗАГИНАЛИТЕ В 
БУНТА СРЕЩУ ДЕСЯТЪКА

На 1 юни, община Шабла 
отдаде почит пред жертвите и 
ранените през 1900 година.

Отбелязването на 122 годи-
ни  от паметните събития край 
Дуранкулак, започна пред па-
метника на бунта в центъра на 
Шабла. В словото си пред при-
състващите, Илиян Христаки-
ев (ст.експ.културно-истори-
ческо наследство в Общинска 
администрация Шабла) при-
помни събитията от далечната 
1900 година, когато селяните 
от региона се вдигат на про-
тести срещу тежкото данъч-
но бреме. Десетки намират 

смъртта си на този ден, в пъти 
повече са ранените, но гневът 
на добруджанеца оставя све-
тъл спомен, пред който и днес 
свеждаме глава.

Представители на общест-
вени, образователни, полити-
чески и земеделски органи-
зации и сдружения в Шабла 
отдадоха почит с венци и цветя  
пред паметта на обикновения 
селянин, тръгнал на борба сре-
щу социалната неправда. 

На Грекова могила край 
Дуранкулак, в честването се 
включи и Областният управи-
тел, Галин Господинов. Там бе 

извършена възпоменателна па-
нихида от отец Атанас. Учени-
ците от ОУ „Св. Климент Ох-
ридски“ положиха гирлянд от 
зеленина и цветя на паметника, 
за който от години се грижат. 
Последва полагане на венци и 
цветя от признателни наслед-
ници на загиналите в бунта 
срещу десятъка. 

По време на възпоменател-
ния митинг в центъра на Ду-
ранкулак прозвуча поетична 
композиция в изпълнение на 
ученици от ОУ „Св.Климент 
Охридски“ в селото.

Към присъстващите се 

обърнаха кметът на община 
Шабла - Мариян Жечев, кметът 
на селото - Веселин Йорданов, 
доц.д-р Илия Зюмбюлев от 
Български земеделски народен 
съюз и Тодор Моралийски - 
зам. председател на ПП „Нико-
ла Петков“.

Пред паметника бяха поло-
жени венци и цветя.

На този ден село Дуранку-
лак отбелязва своя празник. За 
жителите и гостите на селото 
бяха музикалните поздрави от 
фолклорни групи от община 
Шабла.

Изгрев

Областният управител Галин Господинов 
участва в  отбелязването на 122 години  
от Дуранкулашкия бунт

Пред паметника на бунта в Шабла На Грекова могила край Дуранкулак

Кметът на Общината, Мари-
ян Жечев поздрави тюленовци 
и гостите на празника
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ПРОДАВАМ 
ДВОРНО МЯСТО В ЕЗЕРЕЦ – 2279 КВ.М.

Телефон: 0899 53 83 09

ПРОДАВАМ 
ПАРЦЕЛИ В РЕГУЛАЦИЯ В ТЮЛЕНОВО.

Телефон: 0899 53 83 09

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

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

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

КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ПРОДАВАМ

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ГЛЕДИЧ (ЦЕПЕНИЦИ) – 150 лв./куб. м. 
АКАЦИЯ (ЦЕПЕНИЦИ) – 140 лв./куб. м.

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

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!

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 8 юни 2022 година 

се навършва 
1 година от смъртта на 

АНГЕЛ РУСЕВ НЕНОВ
починал на 81 години

Ще скътаме дълбоко в сърцата си
свидния спомен за теб, за душата ти,

изпълнена с обич към нас.
Дълбок поклон пред светлата ти 

памет!

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 9 юни 2022 година се навършва

1 година
от смъртта на 

ВАСИЛ СЪБЕВ  
ОВЧАРОВ

починал на 85 години

Мъка къса ни сърцето, 
пред твоят гроб стоим, мълчим 

и ниско свели сме челата,
докато сме живи ще скърбим!

Поклон!
От семейството

ФИРМА „ИДЪН“ ЕООД ШАБЛА
търси да назначи

ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
на постоянен трудов договор.

Телефон: 0888 93 56 52

ДАВАМЕ ПОД  НАЕМ
къща в центъра на град Шабла. ДЪЛГОСРОЧНО!

Viber: 359876366434 – Наталия, 
359893062459 - Степан

ПРОДАВАМ

ДВОРНО МЯСТО 
в Шабла – 660 кв.м. и детска кошара.

Тел. за контакт – 0893/403-616

ПРОДАВАМ
ДЯЛАНИ КАМЪНИ ЗА СТРОЕЖ.

Телефон: 0889 85 14 93

ДВУДНЕВЕН СЕМИНАР СЕ ПРОВЕДЕ ПО ПРОЕКТ
 „Подобряване на енергийната ефективност на територия-

та на община Шабла чрез обновяване на системата за улично 
осветление в град Шабла“  

В периода 31 май – 1 юни 
2022 г., в сградата на Общин-
ска администрация Шабла се 
проведе двудневно проектно 
събитие – семинар/уъркшоп, 
по проект „Подобряване на 
енергийната ефективност на 
територията на община Шабла 
чрез обновяване на системата 
за улично осветление в град 
Шабла“. Целта на този семи-
нар бе обмяна на опит, знания 
и най-добри практики между 
партньорите и заинтересова-
ните страни. На него присъст-
ваха представители и на двата 
партньора – община Шабла и 
Асоциация „INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT NORWAY“, 
както и заинтересовани стра-
ни.

Цветелин Йорданов, зам. 
кмет „Икономическо разви-
тие“ в Общинска администра-

ция Шабла и ръководител на 
проекта, представи накратко 
информация относно теку-
щото изпълнение на проекта, 
след което Андерс Щолан, из-
пълнителен директор на Асо-
циация „INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT NORWAY“ 
и неговия колега Мариус Воз-
няк, започнаха със същинската 
част от събитието. Темите през 
първия ден от семинара акцен-
тираха върху добри практики и 
решения за енергийна ефектив-
ност в Норвегия, както и опции 
за енергийна ефективност и 
възобновяема енергия в об-
ществени сгради. През втория 
ден фокусът бе насочен върху 
опциите за възобновяема енер-
гия, подходящи за селските 
райони, както и възможности 
за финансиране на проекти за 
енергийна ефективност и въз-

обновяема енергия.
Припомняме, че проектът се 

финансира по Договор за пре-
доставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ № BGENERGY-
2.001-0028-C01 от 15.09.2021 г., 
който се осъществява по Про-
грама „Възобновяема енергия, 
енергийна ефективност, енер-
гийна сигурност“ с финансо-

вата подкрепа на Финансовия 
механизъм на Европейското 
икономическо пространство 
2014-2021. Срокът за реали-
зация е до 15.03.2023 г. като 
общата стойност е в размер на 
531  977,87 лв. с ДДС, предста-
вляващи 100% безвъзмездна 
финансова помощ.

Изгрев

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЗАСЕДАВА РЕДОВНО И ИЗВЪНРЕДНО
В последния ден на месец май 

2022 година се проведе редовно 
заседание на Общински съвет 
Шабла, на което присъстваха 
всички 11 общински съветници. 
Дневният ред включваше 18 до-
кладни записки за разглеждане.

Първа точка бе във връзка с 
отмяната на таксите за детски 
ясли и детска градина.

На заседанието беше допъл-
нена приетата програма за упра-
вление и разпореждане с имоти-
те общинска собственост за 2022 
година, в точките „ликвидиране 
на съсобственост“, „продажба на 
земя“ и „имоти, които ще бъдат 
отдадени под наем“.

На СНЦ „Деца на изгрева“ с 
председател Георги Маринов ще 
бъде подновен договора за наем 
на сграда с площ 93 кв.м., нами-
раща се на ул.“Рила“ №24, за срок 
от 6 години в Шабла за нуждите 
на местния мотоклуб.

Разрешено беше изменение 
на ПУП – ПУР за част от ул.“-
Четвърта“, част от ул.“Шеста“ и 
за поземлен имот в квартал 20 на 
с.Езерец.

По чл.125 от ЗУТ  ще бъде 
одобрено задание за проектира-
не и изработването на ПУП – ПЗ 
за изграждане на сондажен кла-

денец в землището на Шабла.
Съветниците дадоха съгласие 

да се обяви публично оповестен 
търг с тайно наддаване за отда-
ване под наем на земеделска земя 
за срок от 1 стопанска година – 
2022/2023. Началната цена за 
наем е 95 лв. за всички 18 пред-
ложени имота.

Временна комисия с предсе-
дател д-р Йорданка Стоева и чле-
нове Ивелина Демирева и Стоян 
Стоянов ще извърши проверка 
на документите и изслушване на 
кандидатите за съдебни заседа-
тели към Окръжен съд  Добрич. 
Повече информация може да се 
получи в стая 305 на Общинска 
администрация, всеки работен 
ден от 13.00 до 17.00 часа.

На заседанието беше одобрен 

Проект на Споразумение за съ-
трудничество между община 
Шабла и СНЦ „БАПЕТ“ (Бъл-
гарска асоциация за пещерен и 
еко туризъм). Споразумението 
ще бъде подписано от кмета на 
Общината.

Съветниците приеха пред-
ставения от общинска админи-

страция отчет за изпълнение 
решенията приети от Общин-
ския съвет във връзка с канди-
датстване с проекти по Европей-
ски програми и информация за 
организацията по подготовка и 
изпълнение на проекти, финан-
сирани от фондове на Европей-
ския съюз.

Едно от предложенията на-
правени от общинската адми-
нистрация не бе прието от ОбС 

Шабла.
* * *

На 25 май 2022 година се 
проведе извънредно заседание 
за приемането на декларация , с 
която се възразява на преструк-
турирането на Районен съд Ка-
варна към Районен съд Балчик. 

Като мотиви са посочени:
* преструктурирането ще за-

трудни достъпа на гражданите 
на Общината до правосъдие;

* ще ги отдалечи от предлага-
ните услуги в съдебната система;

* в община Шабла преоблада-
ват самотно живеещи възрастни 
хора.

На 27 май, по въпроса се 
проведе т.нар.“обществено об-
съждане“ по пешеходната пъ-
тека в с.Дуранкулак. Участваха 
общински съветници от Шабла 
и Каварна, кметът на Дуранку-
лак – Веселин Йорданов. Меро-
приятието бе организирано от 
г-н Цонко Цонев – бивш кмет на 
Каварна. Събитието имаше ди-
ректно отразяване от БНТ, Нова 
телевизия и BTV.

Д-р Йорданка Стоева съоб-
щи мотивите за приемане на 
декларацията от Общински 
съвет.

Изгрев
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СПОРТЕН ПРАЗНИК ЗА ДЕЦАТА ОТ ОБЩИНАТА
В навечерието на 1 юни – 

Международния ден на детето, 
община Шабла покани ученици 
от двете училища на спортен 
празник под надслов „Спорт и 
здраве“.

Проявата имаше за цел да 
популяризира двигателната 

активност  сред децата и младе-
жите, като неотменима част от 
тяхното здраве и пълноценна 
жизнена дейност.

Организатори на спортния 
празник бяха община Шабла, 
Българския съюз за физкул-
тура и спорт (БСФС) и Учеб-
но-възстановителен комплекс 
(УВК) „Прогрес“ – Дуранкулак.

 В щафетната надпревара 
участваха 9 отбора от СУ „Асен 

Златаров“ Шабла и ОУ „Св.
Климент Охридски“ с. Дуран-
кулак.

В ролята на водещ и админи-
стративен ръководител влезе 
Живко Янев – старши експерт 
„Младежки дейности и спорт“  
в Общинска администрация.

БСФС осигури спортни 
фланелки за участващите със-
тезатели, медали и купи за 
класираните на първо, второ 
и трето място. Наградени за 
участието си бяха и некласира-
лите се отбори. 

Проф. Вихрен Бачев от 
БСФС подари на двете учили-
ща топки, с които учениците 
да тренират и се забавляват и 
каза, че се е получил великоле-

пен празник, който децата  на-
правиха със сърцата си.

В категория I – IV клас първо-
то място отиде при отбор „Бър-

зоходко“ Шабла, а в категория 
V – VII клас „най-бързи“ бяха от 
отбор „Орел“ отново от града.

Всички състезатели получи-
ха и по таблет, като наградите 

бяха осигурени от проф. Пла-
мен Матеев – изпълнителен 
директор на „ЦАПК ПРОГРЕС 
ГРУП“ АД.

Наградите на участници-
те в спортния празник връчи 
кметът на общината Мариян 
Жечев.

Изгрев

ПОЕТИЧЕН КЪТ

ЛЯТО
Няма облаче в небето,
ясно, топло лято.
Нивите узрели светят,
сякаш чисто злато.
 
И сред тях жътварки жънат,
с кърпи забрадени,
в житото до пояс тънат,
весели, засмени.
 
Цял ден жънат те и пеят
песни на припявки,
класовете се люлеят
в техните задявки.
 
А отгоре във небето
леко се издига
и трепти, трепти с крилете
малка чучулига.

Елисавета Багряна

БЛАГОДАРИМ!

Благодарим на Мотоклуб „Деца на изгрева“ Шабла и на д-р 
Йорданка Стоева за подаръците, с които зарадваха дечицата 
от Целодневна детска ясла „Радост“ в града на 1 юни – Деня на 
детето.

От колектива на ЦДЯ „Радост“

ПОКАНА
 ЗА ОБЩО  СЪБРАНИЕ НА 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА 1894” ГР.ШАБЛА
На основание чл.15,ал.1 от Закона за народните 

читалища Настоятелството на Народно читалище 
„Зора 1894”-гр.Шабла
свиква Общо  събрание

на  14.06.2021г. (вторник)
 от 17.00 часа в Зрителната зала (Салона) на 

читалището при следния
ДНЕВЕН РЕД
1/ Отчет от Настоятелството за дейността на 
НЧ”Зора1894” – гр.Шабла за 2021г.
2/ Отчет на Проверителната комисия при 
НЧ”Зора184” – гр.Шабла за 2021г.
3/ Приемане на бюджет на НЧ”Зора1894” – 
гр.Шабла  за 2022 г.
4/ Приемане на План за работата на 
НЧ”Зора1894” – гр.Шабла за 2022г.
5/ Други.

Каним всички членове на читалището да присъстват.          
Ще се спазват всички противоепидемични мерки.
При липса на кворум събранието ще се проведе в 

същия ден от 18.00 часа, в същата зала и при същия 
дневен ред (чл. 15, ал. 3 от ЗНЧ)

ПРЕМИЕРА В ШАБЛА

Новата поетична книга на Керанка Далакманска

„Ще те събудя в седем сутринта“
с редактор Марин Бодаков и художник Андрей Градечлиев

ще бъде представена пред почитателите на поезията

на 9 юни (четвъртък) 2022 г. от 17,30 часа
в Зелен образователен център в гр. Шабла

НАЙ-УСМИХНАТОТО ВРЕМЕ
Краят на учебната година, 

началото на лятната ваканция 
- емоционално и вълнуващо 
време за всяко дете… Ние, от 
Общински детски комплекс - 
Шабла, се постарахме този пе-
риод да е още по-изпъстрен със 
спомени и усмивки и да остане 
наистина незабравим.

В навечерието на 1-ви юни, 
Деня на детето се проведе еже-
годният Карнавал на приказ-
ните герои, в който традицион-
но участват вече грамотните 
първокласници. Възпитани-
ците на учителките Красимира 
Никифорова и Елена Ставрева 
се превъплътиха в ярки об-
рази от любимите си вълшеб-
ни истории. След шествие по 
улиците на града и специално 
дефиле пред детската градина, 
първокласниците влязоха в 
двора на Зелен център, където 

вече ги очакваше цветен по-
диум и двамата пеещи водещи 
- Никол и Ивчо от пети клас. 
Тук всеки приказен герой се 
представи пред развълнувани-
те родители, получи аплодис-
менти, специално внимание и 
висока оценка от компетент-
ното жури. За всички гости 

на тържеството рецитираха 
и артистично влязоха в роля: 
Червената шапчица, Ловецът, 
Вълкът, Пипи Дългото чорап-
че, Пепеляшка, Снежанка, Мал-
кият принц, Самодивата, Мини 
Маус, Спайдърмен, Козлето, 
Пиратът, Мускетарят… Те 
станаха и първите зрители на 
постановката “Абра Кадабра и 
златното яйце”, представена на 
Кукления театър към ОДК-Ша-
бла. Накрая всички участници 
в маскения бал бяха наградени 
с илюстровани книжки и гра-

моти.
На самият първи юни в 

Градския парк пък станахме 
съорганизатори и домакини на 
Детска турбо-веселба. Госту-
ваха ни аниматорите от “Бате 
и кака”, които повече от час 
предизвикваха малчуганите с 

танци, игри и закачки. В края 
на празника всяко дете полу-
чи по сладолед - сладък дар от 
кмета на общината - г-н Мари-
ян Жечев.

Бъдете здрави, усмихнати и 
любознателни, деца!

Екипът на ОДК -  Шабла

Тържеството на първокласниците в двора на Зеления център

Дефилето на приказните герои

На стартовата линия.

Най-бързите от „Бързоходко“.

За състезанието учениците от ОУ „Св.Кл.Охридски“ се бяха под-
готвили предварително с плакати.

Кметът на Общината връчва  таблети на всички участници в 
турнира.

След края на спортната надпревара всички се снимаха с награди-
те – медали, таблети и топки за учениците от двете училища.

Детската турбо-веселба в Градския парк
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НА 2 ЮНИ ШАБЛА ПРАЗНУВА

С празничен концерт на 
дует „Ритон“, Шабла отбеляза 
53 години от обявяването си за 
град.

На сцената на Градския парк, 
Катя и Здравко от дует „Ритон“ 

поднесоха на   публиката в пар-
ка букет от своите песни – по-
знати и обичани, както и таки-
ва, от новия им, неизлязъл още 
албум. 

Изгрев

Р А Б О Т Н О  В Р Е М Е 
НА ЗЕЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН 
ЦЕНТЪР ШАБЛА
(юни)Working time (june)
сряда – неделя/ wednesday-sunday
09:00 - 18:00
понеделник/ monday и вторник/ friday -
почивен ден/day off

ДЕТСКАТА ГРАДИНА ИЗПРАТИ 
СВОИТЕ АБИТУРИЕНТИ

„В най-красивата градина 
при най-добрите госпожи, така 
година след година, растяхме  с 
весели игри. Вече сме съвсем 
спокойни, готови сме за този 
час, когато с чантата на рамо, 
ще тръгнем с радост в първи 
клас.“ 

На 31 май 2022 г., децата от 
четвърта подготвителна  група 
“Шарено петле“ на ДГ “Дора 
Габе“ гр.Шабла се разделиха с 
детската градина и любимите 
си  учителки и поеха пътя към 
училището.

Тържествено и вълнува-
що, децата от четвърта група 
отпразнуваха връчването на 
удостоверенията за успешно 
приключване на подготвителна 
група в актовата зала на Дет-
ската градина. Шарените пет-
лета показаха знания и увере-
ност в изпълненията си.

В присъствието на г-н Ма-
риян Жечев - кмет на община 
Шабла, г-жа Таня Янакиева - на-
чалник отдел ОКМДС, г-жа Те-
одора Вълчанова - директор на 
ДГ “Дора Габе“, родители, род-
нини и близки, децата изпъл-
ниха прекрасни песни и стихове 
за Родината, детската градина, 
другарчетата си и своите неза-
бравими учителки - г-жа Галина 
Нанева и г-жа Елена Димитро-
ва, както и за  леля Ирина.

В края на тържеството, с  
пожелание за здраве и успех в 
първи клас, г-н Жечев връчи 
удостоверенията на бъдещи-
те първокласници, а специал-
ни подаръци, грамоти и мили 
думи малчуганите получиха от 
своите учителки.

Теодора Вълчанова,   
директор ДГ “Дора Габе“ 

Шабла

ПЪРВИ ЮНИ В ДГ „ДОРА ГАБЕ“
Децата от детска градина 

„Дора Габе“ отбелязаха деня на 
детето със спортен празник на 
спортната площадка в двора 
на детското заведение. Всички 
деца, които присъстваха този 
ден бяха включени в спортна 
надпревара, която се състоя по 
възрастови групи.  

Момчетата от Мото клуб 
„Деца на изгрева“ гр.Шабла за 
втора поредна година присъст-
ват на този празник,   подарят 
играчки и черпят със сладолед 
децата ни, за което им благода-
рим и се надяваме тази практи-
ка да стане традиция.

Изгрев

МОРСКИ КЛУБ ШАБЛА С ТРЕТИ МЕСТА НА ДВЕ РЕГАТИ
СНЦ „Морски клуб Шабла“ 

откри състезателния сезон с 
участието си в първите две от 
състезателният календар по 
ветроходство регати за килови 
яхти – „Varna Channel Cup“ и 
„Odessos cup 2022“. 

Осмото издание на един-
ствената по рода си регата 
„Varna Channel Cup“ се проведе 
в акваторията на Варна между 

21 и 24 май. В надпреварата се 
включиха около 120 ветроход-
ци на 23 яхти от различни ORC 
и IRC класове. Отборът на МК 
Шабла се класира на 3-то място 
в дивизия IRC 2.

„Одесос къп 2022“ се прове-
де в акваторията на Варна и Се-
верен район на черноморското 
ни крайбрежие от 27 до 29 май. 
Отборът на МК Шабла се кла-

сира на 3-то място в дивизия  
ORC P.

Отборът на МК Шабла взе 
участие в проявите с два еки-
пажа на яхтите BLUE EAGLE 
(BUL 46) и OXYGEN (ITA 
778), в състав: Димитър На-
нев, Христо Анастасов, Виктор 
Валентинов, Дамян Минчев, 
Валентин Иванов, Ива Греко-
ва, Васил Ангелов, Светлин 

Левашки, Виктор Дангарски, 
Дарий Цоков, Димитър Же-
лязков, Николай Николов и  
Йордан Василев.

Екипажите, натрупаха мно-
го полезен опит и нови знания. 
Регатите са част от подготовка-
та на отбора за предстоящите 
регати и Държавни първен-
ства. 

СНЦ „Морски клуб Шабла“

ТУРНИР ПО ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ 
В ШАБЛА

След повече от 30 години в 
града ни отново се чу конски 
тропот.

На 2 юни – празникът на 
Шабла, пред УПК се проведе 
турнир по прескачане на пре-
пятствия за купите на кмета на 
община Шабла. Надпреварата 
беше с ранг на междуобластен 
турнир.

Организатори на събитие-
то бяха община Шабла и Бъл-
гарската федерация по конен 
спорт (БФКС).

Участниците в турнира бяха 
оценявани от Васил Добрев (Г.
Тошево) – главен съдия, Йор-
дан Трифонов (Добрич), Бойко 
Найденов от БФКС и Камелина 
Георгиева (Г. Тошево).

Кметът на общината Ма-
риян Жечев имаше честта да 
открие турнира и да обяви над-
преварата в първата дисципли-
на, а именно Х паркура за деца 
до 90 см. При децата купата 
отиде при Габриела Димитрова 
и нейната „Сарагоса“.

В категория „деца и люби-
тели до 90 см. и коне на въз-
раст до 4 години“ със злато се 
окичиха Богдан Димитров от 
Варна и младият състезател на 
„Кабиюк“ Шумен, Йордан Йор-
данов. При прескачането на 100 
см. препятствия  отново купата 
отиде при жокея Йордан Йор-
данов от „Кабиюк“ Шумен. 

Павлин Димитров и неговата 
„Академия“ бяха отличени при 
прескачанията на 110 – 120 см., 
следван от младата дама Лети-
сия Димитрова от шуменския 
клуб и трети остана Чавдар 
Чернев от Българево.

Четирима бяха смелчаците, 
които се включиха в надскача-
нето, започващо от 120 см. и 
достигнало 160 см. Тук купата 
отиде при Добромир Петров от 
Шумен.

По възрастните от нашите 
читатели помнят заслугите на 
наши съграждани в конния 
спорт. На турнира бяха отли-
чени с плакет „майстори на 

спорта“ двама шабленци: Ан-
дон Костадинов и Георги Тодо-
ров.  Отличени за принос към 
конния спорт в Шабла бяха и:  
и Ивелин Георгиев, Панайот 
Александров и Александър 
Божков (посмъртно).

„За турнира са се записали 
16 участника с 14 коня от Бъл-
гарево, Каварна, Варна, Доб-
рич, Разград, Шумен и Русе. 

Забелязва се липсата на изя-
вени състезатели, които имат 
участия извън България или 
са възпрепятствани по други 
причини. За нас от БФКС е ра-
достно, че Димитър Павлов от 
Българево възражда традиции-

те на конния спорт във вашия 
край.“ – каза за „Изгрев“ Васил 
Добрев. 

Йорданка Радушева

Кметът Жечев награждава Габриела Димитрова в Х-паркура за 
деца

Живко Янев – старши експерт „Младежки дейности и спорт“  в 
Общинска администрация и главния съдия на турнира – Васил 
Добрев току-що са наградили с плакет „майстор на спорта“ 
Георги Тодоров.

Отличените за принос към конния спорт в Шабла - Ивелин Геор-
гиев, Георги Тодоров, Андон Костадинов и  Панайот Александров

Кметът Жечев награждава Габриела Димитрова в Х-паркура за 
деца


