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„Образованието генерира доверие. Доверието поражда надежда. Надеждата създава мир.“  
Конфуций

 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

 В кино „Шабла“

на  15 юни 2022 г. (сряда) от 19.00 часа 
„ПЕТЯ НА МОЯТА ПЕТЯ“

Коя е Петя? Новата учебна година започва с внезапни про-
мени. Нов директор, нови правила и тежък инцидент, който 
ще промени живота на група младежи от 11ти клас. На фона 
на несправедливостта в гимназията, едно момиче решава да 
действа и да се бори срещу всичко, което превръща съучени-
ците й „в консервни кутии без етикети“. Защото системата в 
лицето на директор Крачунов обича послушните и не толери-
ра различните.40 години след смъртта на любимата й поетеса 
Петя Дубарова, Петя ще открие смисъла в това да живее и 
обича истински.

Актьори: Александра Костова, Алиса Атанасова, Албена 
Павлова, Юлиан Вергов, Моньо Монев, Алена Вергова, Ясен 
Атанасов, Мартин Методиев, Емил Марков, Александър 
Милчев

Билети могат да бъдат закупени от касата  
на НЧ „Зора 1894“ гр. Шабла.

ХАЙДЕ ДА ПОЧИСТИМ!
Във връзка с вече тради-

ционните събития по по-
чистване на влажните зони 
в региона , тази седмица на 
18.06.2022 (събота),  „Място 
Езерец“, „Морски клуб Шабла“ 
и община Шабла  ще проведат  
почистване на трудно достъп-
ните диви плажове намиращи 
се между с. Крапец и с. Езерец. 

Организаторите призовават 
за подкрепа и ви канят като 
доброволци на 18.06.2022 от 
15 часа на паркинга на хотел 
„Яница“ с. Крапец, откъдето ще 
стартираме. Събраните чували 
с боклуци пък ще бъдат изво-
зени с лодки и по море, благо-
дарение на „Морски клуб Ша-
бла“ , които подкрепят активно 
инициативите по почистването 
в региона.

От своя страна, община Ша-
бла отново ще осигури транс-

порт за всички доброволци, 
който ще ги очаква в 14:30 часа 
пред сградата на Общината.

Чували, ръкавици и посо-
бия за почистване на плажа ще 
бъдат осигурени от организа-
торите.

И за да остане трайно наше-
то желание да има ефективно 
разделно събиране на отпадъ-
ци, ще поставим „Шишеяд“- 
метална конструкция, за съби-
ране на пластмасови бутилки, 
изобретена от нашите партньо-
ри от „Power jump“ , гр Варна.  

Поставянето на „Шишеяда“ 
ще бъде понеделник 20-ти юни 
в 11:00 в Градския парк на Ша-
бла. Всеки, който има с какво да 
„нахрани“ шишеяда  или които 
е любопитен, може да дойде да 
помага!

Благодарим за подкрепата !
Екипът на „Място Езерец“ 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА IV КЛАС В ОБЩИНАТА
На изпитите по български 

език и литература (БЕЛ) и 
математика от националното 
външно оценяване, проведени 
на 26 и 27 май т.г., се явиха над 
53 хил. четвъртокласници от 
цялата страна. За община Ша-
бла техният брой е 18. 

В СУ „Асен Златаров“ гр. 
Шабла от 17 ученици са се яви-
ли 16. Класният ръководител на 
IV клас в шабленското учили-
ще - г-жа Виолета Балева, спо-
дели за „Изгрев“: „Резултатите 
от тазгодишното национално 
външно оценяване показват, 
че четвъртокласниците имат 
по-добри познания по БЕЛ, от-
колкото по математика. 

По БЕЛ учениците имат 
средно 70,46 точки от 100 въз-
можни. По математика сред-
ният резултат е по-скромен - 
57,33 точки от 100. По скалата 
за превръщане на точките в 
оценки това означава „много 

добър“ по български език и 
литература и „добър“ по мате-
матика.

Като оценки шестиците по 
БЕЛ са 5, което е 31,25%. Пе-
тиците са 5, а четворките - 6. 
Слаби и задоволителни ре-
зултати няма. Средният успех 
за класа е много добър  - 4,94. 
Добро впечатление прави тен-
денцията повече ученици да 
имат по-голям  брой точки на 
отворените въпроси, отколко-
то на затворените. Това показ-
ва напредък при най-важните 
умения - да мислят, да разсъж-
дават  върху езиковите уп-
ражнения, да четат и създават  
собствен текст по илюстрация 
и ключови думи, успешно да 
работят върху четене с разби-
ране.

По математика отлични ре-
зултати няма. Петиците са 6, 
добрите резултати – 4, задово-
лителните - 1. Несправили се, 

с по-малко от 30 точки, са пе-
тима. Средният успех за класа е 
добър 3,70. Учениците са  се за-
труднили най-вече на текстови 
и геометрични задачи. Този лек 
спад в резултатите им отдавам 
на по-дългия период на онлайн 
обучението заради пандемията 
от COVID-19 – за този випуск. 
Това са три поредни години, 
макар че през тази учебна го-
дина се положиха максимални 
усилия и от учителите, и от 
самите ученици.  Върху резул-
татите се отразяват и някои 
промени в самите тестове за 
националното външно оценя-
ване - с всяка следваща година 
те изискват все повече мислене, 
съобразителност, справяне с 
практически ситуации, уме-
ние за пренос на наученото в 
нов контекст. Това предполага 
системност и постоянство 
при усвояването на матери-
ала. Резултатите от изпитите 

доказват за пореден път, че по 
математика учениците се спра-
вят най-трудно с геометрията, 
пространственото мислене и 
практическо прилагане на нау-
ченото в реални ситуации.“

В ОУ „Св. Климент Охрид-
ски“ с. Дуранкулак на нацио-
нално външно оценяване в IV 
клас в ОУ „Св. Климент Ох-
ридски“  в Дуранкулак се яви-
ха двама четвъртокласници. 
Единият от тях е със специални 
образователни потребности, 
а другият не е посещавал при-
съствено учебни занятия 5 ме-
сеца. Успехът на учениците  по 
БЕЛ е добър, а по математика – 
незадоволителен.

Подробности за пред-
ставянето на дванадесето-
класниците на държавните 
зрелостни изпити и за резул-
татите от тях очаквайте в 
следващия брой на в. „Изгрев“.

Изгрев

ПАМЕТНА ПЛОЧА В ПАМЕТ НА 
ПОДПОЛКОВНИК ВАЛЕНТИН ТЕРЗИЕВ

На 8 юни 2022 година в с. 
Тюленово бе открита паметна 
плоча на загиналия край Шабла 
пилот подполковник Валентин 
Терзиев.

Мемориалът е изграден по 
инициатива на колеги и прия-
тели на Валентин Терзиев, кой-
то на 9 юни миналата година по 
време на военно учение загуби 
живота си. 

На церемонията присъства-
ха областният управител на До-
брич Галин Господинов, предсе-
дателят на Общински съвет гр. 
Шабла д-р Йорданка Стоева, 
кметът на община Шабла Ма-
риян Жечев, семейството на 
пилота, представителни части 
на военноморските и военно-
въздушните сили на Република 
България, граждани.

Отец Павел Максимов от-

служи заупокойна молитва.
Слово произнесе команди-

рът на авиобаза „Граф Игнати-
ево“ бригаден генерал Николай 
Русев. 

„Измина една година от она-
зи нощ, когато на 19 км. от тук 
небето се сля с морето и Вальо 
отлетя завинаги. Отлетя, за да 
ни има нас. За да повдигне за 
пореден път жестоките и болез-

нени въпроси за българската 
бойна авиация, които така и не 
намират своето решение. Изми-
на една година, която не беше 
лека за никого от нас. Но ние 
не се отказахме, защото и Вальо 
не се отказа и неговата воля и 
несломим дух ни мотивираше 
да продължаваме напред. Една 
година, през която много се из-
писа, много се изговори, много 
обещания се дадоха, но нищо не 

се промени. „Ние продължава-
ме да летим малко, да дежурим 
много, да нямаме време за се-
мействата си, но никой от нас 
не каза „не“, не каза „стига“, не 
се отказа именно затова, че Ва-
льо не се отказа“, каза бригаден 
генерал Русев. 

„Вальо знае, че има запазено 
място в мислите и сърцата ни 
и когато ние летим, той лети с 

нас. Докато сме живи, ще пом-
ним и ще разказваме. А после 
след нас ще остане монументът 
и той ще продължи да разказва 
за пилота, който не се поколе-
ба, не се изплаши да излети в 
онази тъмна нощ и да остане 
завинаги в полет“, допълни той. 

„Сашко (синът му), баща ти 
е достоен българин. Носи с гор-
дост името му. Светла памет на 
подполковник Валентин Тер-

зиев!“ – каза бригаден генерал 
Николай Русев.

Кметът на общината Мари-
ян Жечев заяви:

„Твърдо съм убеден, че Бъл-
гария трябва да тачи своите 
герои, какъвто за мен е под-
полковник Валентин Терзиев. 
Затова на следващото заседа-
ние на Областната комисия за 
военните паметници ще пред-
ложа паметната плоча да бъде 
вписана в регистъра на воен-
ните паметници, за да намери 
подполковник Терзиев своето 
достойно място сред падналите 
за България военнослужещи.“ 

Венци и цветя бяха подне-
сени от Министерството на 
отбраната, от Военно-въздуш-
ните и Военно-морските сили, 
колеги и приятели на пилота, 
жители и гости на община Ша-
бла и село Тюленово.

Майор Валентин Димитров 
Терзиев (47 г.) бе на военна 
служба от август 1998 г. Завър-
шил е Висшето военновъздуш-
но училище „Г. Бенковски“ със 
специализация летец-пилот 
във ВВС. Целият му служебен 
стаж е преминал в III-та авиа-
ционна база Граф Игнатиево, 
където последната му заемана 
длъжност е началник на щаб 
на ескадрила. Притежава клас-
на специалност „военен пилот 
– първи клас“. Пилотирал е са-
молети МиГ-21 и МиГ-29. През 
годините е награждаван много-
кратно от министъра на отбра-
ната, началника на отбраната, 
командира на ВВС и командира 
на авиобазата. Посмъртно бе 
повишен в подполковник.

Кметският наместник на село Тюленово Невена Георгиева и бригаден генерал Николай Русев от-
криха паметна плоча но подп. Валентин Терзиев.
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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

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

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 24 юни 2022 година 

се навършват
 12 години

от смъртта на

НИКОЛА СТЕФАНОВ ПЕТКОВ
на 74 години

Добрите хора не умират,
не се превръщат в пепел нито в дим.

След себе си оставят светла диря
и честен път, по който да вървим.

Поклон!

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 17 юни 2022 година 

ще се навършат
4 години

от смъртта на 

ПЕТЪР АНАСТАСОВ  
МОЛДОВАНСКИ

починал на 81 години

Да те върнем е невъзможно!
Да те забравим - никога!
Остава вечната ни обич!

Почивай в мир!
От сестра и племенници

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 13 юни 2022 г. се навършиха

4 години
от смъртта  

на

ПЕТЪР КОСТОВ ПЕТРОВ
(ДОЛАРА)

починал на 63 години

За един живот живян достойно.
За един човек прекрасен и обичан.
За едно сърце голямо, всеотдайно.

Никога забрава няма!

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 11 юни 2022 година 

се навършиха 
3 месеца 

от кончината на скъпия  
ни син, брат и вуйчо

КРАСИМИР КОСТОВ  
ВЕЛИКОВ

Тъжно и пусто е без теб.
Поклон, дълбок поклон пред  

светлата ти памет!
Почивай в мир!

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

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ
и отстраняване на течове 

с газопламъчна хидроизолация.
Телефон за контакт: 0888/15-26-48

 О Б Я В А

НА 22.06.2022 Г. (СРЯДА) ОТ 15:00 ЧАСА В ПЛЕНАРНАТА 
ЗАЛА НА ОБЩИНА ШАБЛА, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗА 

ВСИЧКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНАТА, ПУБЛИЧНО 
ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ НА БЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА.

На основание чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси и 
чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна-
та прогноза за местните дейности за следващите три години, за съ-
ставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 
Шабла, Кмета на Община Шабла – Мариян Жечев, кани всички 
заинтересовани лица да вземат участие в обсъждане на промените 
по бюджета на Община Шабла, приет с Решение № 333/18.04.2022 
г. на Общински съвет Шабла.

Информация за публичното обсъждане е публикувана на 
интернет страницата на Община Шабла - www.shabla.bg, в 

раздел „Бюджет и финанси“, под раздел „Бюджет“. 

Предложения  във връзка с промените на бюджета се приемат 
в деловодството на Община  Шабла и на e-mail: obshtina@ob-

shabla.org, в срок до 17:00 на 23.06.2022 година.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
1 (ЕДИН) СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД-ДОБРИЧ 

ЗА МАНДАТ 2023-2026 ГОДИНА
В изпълнение на Решение  №370 по Протокол №44 от 31.05.2022 година,  

Общински съвет-Шабла открива процедура за определяне на 1 (един)  съдебен заседатели  
към съдебния район на Окръжен съд-Добрич, мандат 2023-2026 година.

Изисквания към кандидатите:
За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен 

български гражданин, който отговаря на следните 
условия::
	Е на възраст от 21 до 68 години;
	Има настоящ адрес в община, която попада в рамките на 

съдебния район на съда, за който кандидатства;
	Има завършено най-малко средно образование;
	Не е осъждан за умишлено престъпление, независимо 

от реабилитацията;
	Не страда от психически заболявания;
	Не е съдебен заседател в друг съд;
	Не общински съветник от съдебния район, за който е 

избран;
	Не участва в ръководството на политическа партия, 

коалиция или организация с политически цели;
	Не работи в съд, прокуратура, следствени органи, 

Министерството на вътрешните работи или в други 
органи от системата за национална сигурност, намиращи 
се в съдебния район, за който е избран.

Кандидатите подават в срок от 15.06.2022 г. до 
15.07.2022 г. в деловодството на  Общински съвет-Шабла, 
в сградата на Община Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, 

стая 305, III етаж от 08.00 ч. до 17.00 часа  Заявление 
за кандидатстване (Приложение №1), ведно с другите 
документи:
	Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 

от ЗСВ (Приложение №2)
	Писмено съгласие (Приложение №3)
	Подробна автобиография, подписана от кандидата;
	 Нотариално заверено копие от диплома за завършено 

образование;
	 Медицинско удостоверение, че лицето не страда от 

психическо заболяване;
	 Данни за контакт на две лица, към които общинският 

съвет/комисията да се обръща за препоръки;
	 Мотивационно писмо;
	Документ за извършена проверка по реда на Закона за 

достъп и разкриване на документите и за обявяване 
на принадлежност на български граждани към 
Държавна сигурност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА), 
ако са родени преди 16 юли 1973 година. Кандидатите 
могат да подадат заявления до председателя на 
КРДОПБГДСРСБНА и по електронна поща на адрес 
info@comdos.bg .В заявлението следва да посочат, че 
документът им е необходим преди 15.07.2022 година.

За повече информация на сайта на община Шабла, секция „Общински съвет“: www.shabla.bg

ЗА ДЕВЕТИ ПЪТ „ПОДАРИ МИ МОРЕ” В КРАПЕЦ
На 11 и 12 юни 2022 г. в 

хотелски комплекс „Яница” 
с.Крапец се проведе деветото 
издание на фестивала за ста-
ри градски и шлагерни песни. 
Организатори са общините 
Генерал Тошево и Шабла и съ-
ответно двете читалища - НЧ 
„Светлина 1941”  Г.Тошево и 
НЧ „Зора 1894” Шабла.

Сред специалните гости 
бяха кметът на община Шабла 
– г-н Мариян Жечев, кметът 
на Генерал Тошево – г-н Ва-
лентин Димитров и разбира се 
домакините на събитието - сем.
Димитрина и Димитър Катран-
джиеви.

Поради здравословни про-
блеми отсъстваше единият 
член на традиционното за фес-
та жури – Панко Добрев. Негов 
заместник беше музикантът и 
актьор от Варна - Теди Генев. 

Останалите членове на  журито 
бяха Живко Желев (председа-
тел) и Бони Милчева.

Всяко издание на фестивала 
започва с  емблематичната, пре-

върнала се в марка на фести-
вала песен - „Подари ми море” 
по стихове на Стефан Жечев и 
аранжимент на Панко Добрев. 
Тази година песента бе в изпъл-
нение на Бони Милчева.

Във деветото издание на 
„Подари ми море – Крапец, 
2022г.” участваха общо 37 със-
тава, дуети, триа и индивиду-
ални изпълнители. В категория 
„Групи” първа награда получи 
ГСГП „ Хармония – Танголита” 
– гр. Нова Загора; в категория 
„Дуети и триа” първа награда 
журито присъди на ВГ „Бялата 
лястовица” – гр. Генерал Тоше-
во; в категория „ Индивидуал-
ни изпълнители” бяха връчени 
две първи награди – на Петър 
Петров от гр. Полски Тръмбеш 
и на Еленка Николова от гр.Ва-
рна. Наградата „Откритие на 
фестивала” получи Ивайло Ва-

силев от гр.Каварна. Семейство 
Катранджиеви връчи четири 
награди на хотелски комплекс 
„Яница” – две награди на гру-
пи от гр.Варна, една награда 
на групата от с. Спасово и една 
награда на групата от гр. Елена.

Присъстващите на фес-
тивала имаха възможността 
да се насладят на песните на 
Светослав Стойчев, които се 
оказаха познати и обичани от 
всички.

Единствените участници от 
Общината, които се предста-
виха на сцената бяха дамите 
от певческа група „Детелина“ 
с. Граничар с ръководител Не-
вена Огнева. Те завладяха пуб-
ликата с песните „Цветарката 
Анюта” и „Тумбалалайка” и 
получиха за изпълненията си 
поощрителна награда.

Изгрев

Община Шабла бе представе-
на на фестивала от певческа 
група „Детелина“ от Грани-
чар, с ръководител Невена 
Огнева.

http://www.shabla.bg
mailto:info@comdos.bg
http://www.shabla.bg
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ПОЕТИЧЕН КЪТ 

ПОСВЕЩЕНИЕ
За да останеш, за да си потребен, 
за да те има и след теб дори, 
ти всяка вещ и образ покрай тебе 
открий отново и пресътвори.

Пресътвори ги ти като лозата, 
затворила пространствата в зърна, 
като дървото в плод, като пчелата, 
създала мед от пръст и светлина; 
като жената стенеща, в която 
по-траен образ дири любовта, 
като земята връщаща богато 
и облаци, и птици, и листа.

О, трябва всяка вещ да се изстрада, 
повторно всяка вещ да се роди 
и всеки образ, който в теб попада, 
да свети с блясък непознат преди, 
и мислите да правят в тебе рани, 
мъчително и дълго да тежат 
и всяка мисъл в тебе да остане 
като зараснал белег в твойта плът.

Как иначе това, което вземаш, 
стократно оплодено ще дадеш 
в горещи багри, в щик или поема, 
в космичен полет и в чугунна пещ? 
Как то ще стане дирене сурово 
и кратък залез, и другарска реч, 
и падане, и ставане отново, 
и тръгване отново надалеч, 
и ласка по косата, и засада, 
и хоризонти с мамещи звезди?

О, трябва този свят да се изстрада, 
повторно трябва в теб да се роди 
и всяка вещ и образ покрай тебе 
сърцето твое да пресътвори, 
за да останеш, за да си потребен, 
за да те има и след теб дори.

Веселин Ханчев

ДОВИЖДАНЕ ДЕТСКА ГРАДИНА! 
На 9 юни 2022 г.   децата от 

изнесена разновъзрастова гру-
па „Слънце“ с. Дуранкулак 
при ДГ „Дора Габе“ гр. Шабла 
изпратиха едно от своите дру-
гарчета - Ана Мария Маева, 
която през есента ще постъпи 
в 1 клас. Малките и големи де-
ца-слънца пътуваха в света на 
знанието, като се отбиха през 
няколко спирки. По пътя си 
срещнаха много приятели, за-
гадки и задачи, които разреши-

ха успешно. 
Специални гости на празни-

ка ни бяха г-жа Теодора Въл-
чанова, директор на ДГ „Дора 
Габе“, гр Шабла и г-жа Живка 
Йорданова - бъдещата учител-
ка на Ана Мария от ОУ „Св.
Климент Охридски“ с. Дуран-
кулак, придружена от нейни 
ученици.

На добър час, Ана Мария!
Учители: Дияна Димитрова и 

Милена Станева

ПОКАНА

Школата по пиано към НЧ „Зора 1894“ Шабла с 
ръководител Теофания Христова ще представи своята 

годишна продукция по случай приключване на творчески 
сезон 2021/2022 година.

Концертът ще бъде съвместна продукция с  
учениците на г-жа Христова от Каварна.

НА 20 ЮНИ 2022 ГОДИНА (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 17.30 ЧАСА 
в картинната галерия на читалището.

Заповядайте!
Вход свободен!

ЯПОНИЯ ГОСТУВА В ШАБЛА С КНИГА И ИЗЛОЖБА
Юлияна Антонова-Мурата представи „Сан сан, Япония“ в Зеления център 

Откриващата творческия в 
Зеления образователен център 
(ЗОЦ) сезон седмица завърши 
на 12 юни (неделя) с предста-
вянето на книгата на Юлияна 
Антонова-Мурата - „Сан сан, 
Япония“, съчетано с открива-
нето на изложбата „Красотата 
на Япония“.

Авторката е българка по 
родолюбие, космополит по 
възпитание и японка по дух. 
Талантът й да открива вдъхно-
вяваща история в дребната 
наглед случка, умението да го-
вори с хората така, че да раз-
крият дълбините на сърцата си 
и дарбата да го опише изящно 
като в японска гравюра, пре-

връща книгите й „Моши моши, 
Япония“ и „Уки уки, Япония“ в 
бестселъри. Първата бе пред-
ставена на шабленци, отново 
от нейната авторка в ЗОЦ през 
лятото на 2017 г.

Сборникът с разкази „Сан 
сан, Япония“ е естествено про-

дължение на стремежа на Юли-
яна Антонова да раздипля пред 
читателя – пласт по пласт мно-
голиката душа на японската 
култура и начин на мислене. А 
когато това е направено с обич, 
разбиране и преклонение, ви-
наги докосва сърцето.

„Сан сан, Япония“ е онзи 
светъл лъч, който пронизва съз-
нанието, за да остави следа

Срещата откри Владина Це-
кова, позната на шабленската 
културна общност от предста-
вянето на фотоалбума си за 
пътя на поклонниците в Испа-
ния, известен като „Ел Камино“.

Без да отегчава публика-
та в залата с мъдри поучения 

и дзен-философия, Антоно-
ва-Мурата съвсем човешки 
открехна вратата към своите 
разкази и за да навлязат чита-
телите в тях, им сподели ин-
тересни факти за Страната на 
изгряващото слънце и нейни-
те жители. Публиката в залата 

разбра повече за японската об-
разователна система, а оттам 
и за формирането на трудови 
навици у японците, за тяхно-

то преклонение към успелите 
българи. Аудиторията научи 
от бившия културен аташе 
на България в Япония – Ан-
тонова-Мурата за пиетета на 
японците, както към техните 
цъфтящи вишни, така и наша-
та българска роза. Авторката 
разказа и историите на някои 
от снимките, с които е илюс-
трирала „Сан сан, Япония“.

Хората задаваха своите въ-
проси, а Юлияна Антонова с 
удоволствие им отговаряше. 
Два часа отминаха неусетно за 
препълнената зала. В края на 
срещата, председателят на ОбС 
Шабла – д-р Йорданка Стоева, 
изказа благодарността на ша-
бленци към Юлияна-Антоно-
ва-Мурата за прекрасната ве-

чер, която тя им подари.
Организаторите от ЗОЦ 

Шабла умело бяха съчетали 
презентацията на книгата с 
откриването на експозиция-
та„Красотата на Япония“. Из-

ложбата се реализира от Посол-
ството на Япония в България, с 
помощта на галерия “Senga Art 
& Space” в Япония и подкрепата 
на клуб „Нихон Томоно Кай“ и 
EU JAPAN FEST. 

Изложбата е истинско съ-
битие – това е първата, с из-
цяло цветни творби от едно 
от най-красивите и интересни 
японски изкуства – „кири-е“ и е 
с рекорден брой автори - 24, от 
които 18 от Япония.

Пред любознателната пуб-
лика на Зеления образовате-
лен център, изложбата идва в 
минимизиран вариант от 18 
творби. 

Изложбата ще е може да се 
види в Зеления образователен 
център до края на месец юни.

Със затаен дъх, публиката слуша Юлияна Антонова-Мурата

Д-р Стоева поздравява авторката. Долу седнали са Владина Це-
кова и кръщелницата й Владина от Каварна, родена след пред-
ставянето на „Моши моши, Япония“ в Шабла преди 5 години…

КЕРАНКА ДАЛАКМАНСКА СЪБУДИ 
ЛЯТОТО В ЗЕЛЕНИЯ ЦЕНТЪР

„Прекрасно начало на творческия ни 
сезон!“ – така определи ръководителят на 
Зелен образователен център в Шабла, Да-
ниела Тодорова, представянето на стихо-
сбирката на Керанка Далакманска – „Ще те 
събудя в седем сутринта…“ в началото на 
събитието.

Каварненската поетеса отвори за ша-
бленци страниците на шестата си книга с 
лирика на 9 юни в пълната зала на Центъра. 

Подобаващо на откриване на лятото, 
срещата бе професионално организирана 
и естетически издържана, което, (освен 
красивите строфи на авторката, разбира 
се) предизвика бурните аплодисменти от 
аудиторията в края й.

Срещата бе открита от Албена Алекси-
ева, учителка в ОУ „Стефан Караджа“ в 
Каварна, приятелка на Далакманска и по-
читателка на нейното творчество. Алекси-
ева изрази искреното си възхищение от по-
езията на Керанка Далакманска. „В дните 
на синьо безвремие даваме на детето в нас 
това, каквото му е нужно“ – това бе част от 

словото на Алексиева, в което разкри виж-
дането си за  магията на стилистиката на 
поетесата и на нейните думи.

Младата Ина от Каварна подкрепи това 
с няколко стихотворения от книгата:

Застана във душата й мълчание.
Прогонен сън зашета с бавен дъх.
По пътя стъпките придвижваха
 най-бавно думите – 
недоразумение, с което се общува.

Обикновена е заблудата за вярата – 
тя като мараня трепти и смесва
всичко.
Опората я няма.
Защо говорят хората?
Прогонен сън зашета преди раждане.

Керанка Далакманска каза, че е трудно 
човек да рецитира собствените си стихо-
творения пред публика, но по настояване 
на хората в залата, тя прочете  „Безкрай-
ност“, „Към себе си“, „Искам прошка“, 
тематичното “Черешова задушница“ (в 
събота предстоеше големия християнски 
празник), „Вървя по улиците на моето дет-
ство“ и „Грях ли е“:

Кой знае защо реших,
че искам да ме харесаш – 

ей така – без думи…
Смешно ли е?
Измих с море очите си.
Изпълних с думи ръцете си.
Израдвах душата си със слънце.
Реших,
че искам да ме харесаш…
Грях ли е?
Ако ти не знаеш, 
кой тогава?...

Далакманска сподели лични преживя-
вания и емоции с  хората в залата, което 
проправи пътя на нейните стихове към 
сърцата на публиката.

Авторката изказа своята благодарност 
към редактора на стихосбирката – Мартин 
Бодаков и към художника Андрей Градеч-
лиев, за оформлението на книгата (бел. ред 
- наистина прекрасно).

Между стиховете, фронтменът на ка-
варненската група „Do Sho Band“ (позна-
та на шабленската публика от изявите си 
на шабленския Джулай през 2020 г. и на 
миналогодишния Фестивал на хвърчила-
та) Георги, акомпанирайки си на китара, 
изпълни няколко песни, между които и 
оглавяващата класацията Топ 20 на БНР – 
„Близо до залива“.

С песните си, Георги от „Do Sho Band“  „разчупи“ вечерта

Керанка Далакманска пред публиката
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Р А Б О Т Н О  В Р Е М Е 
НА ЗЕЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН 
ЦЕНТЪР ШАБЛА

МЕСЕЦ ЮНИ
СРЯДА – НЕДЕЛЯ от 09:00 до 18:00
ПОЧИВЕН ДЕН - Понеделник и Вторник

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

САФРИД ОТ ИАРА В ПАТРОНАЖА

На 8 юни потребителите на 
Домашния социален патронаж 
(ДСП) в Шабла бяха зарадвани 
с пресен сафрид за обяд. Пре-
дишния ден от Изпълнителна-
та агенция по рибарство и ак-
вакултури (ИАРА) дариха 50 кг. 
от вкусната риба на ДСП Ша-
бла. От колектива на Патрона-
жа приготвиха за хората, които 
обгрижват, сафрида и пържен, 
и печен.

Това е първото за годината 
дарение на ИАРА за шаблен-
ския Патронаж, но от Агенци-
ята традиционно по 2-3 пъти 
годишно осигуряват на ДСП 
Шабла големи количества от 
конфискуваната от тях непра-
вомерно уловена риба.

„Стараем се в нашето меню 
да залагаме поне веднъж сед-
мично риба, защото тя е много 
полезна за нашите потребители 
със своите хранителни стой-
ности – пълноценни протеини, 
биологично ценни мастни кисе-
лини и комплекс от необходими 
за организма минерални веще-
ства. Още по-добре е рибата да 
е прясна и ние сме сигурни, че 
хората са останали доволни от 
рибния обяд, който им пригот-
вихме. Благодарим на ИАРА за 
поредното им дарение към нас 
и 114-те жители на Общината, 
които ползват нашите услуги.“ – 
каза за „Изгрев“ директорът на 
ДСП Шабла, Севдалина Илиева.

Изгрев

Шабла се нареди до София, Пловдив и още няколко големи 
градове в България и нейните жители и гости имат уни-

калния шанс да се насладят на 

ИЗЛОЖБАТА „КРАСОТАТА НА ЯПОНИЯ“

Изложбата ще можете да  разгледате в Зеления 
образователен център до края на месец юни.

„ПОРТУС КАРИА“  УСПЕШНО ОТКРИ СЕЗОН 2022 В ПРИМОРСКО
Здравейте, скъпи шабленци, 

приятели на морето, на подвод-
ните спортове и на риболова! 

Мина поредна особена и 
трудна зима, белязана от про-
блемите, които затихващата 
Ковид-19 криза и войната в Ук-
райна създадоха в цял свят. Ето 
обаче, че и това зло не можа да 
спре харпунджийската гилдия… 
Отново е лято и съответно за-
почна дългоочаквания спортен 
сезон по подводен риболов!

Момчетата от Морски клуб 
„Портус Кариа“ стартираха 
добре участието си с място в де-
сетката в надпреварата за купа 
„Стела Марис“ - 1 кръг от сери-
ята турнири за купа „България“ 
на Българската федерация по 
подводни спортове. Събитието 
се проведе 11.06.2022 г. в аква-
торията на гр. Приморско в ус-
ловията на мрачно и дъждовно 
време. Метеорологичната ситу-
ация притесни лодководачите, 
което принуди организаторите 
да дадат старта от брега, като 
бяха определени 5 точки за вли-
зане и излизане – от Крокодили-
те над Перла на север до водолаз-
ното училище на Китен на юг.

Честта на шабленската мор-

ска и харпунджийска школа 
защитаваха 5-ма състезатели – 
капитанът Венцислав Георгиев, 
Йовчо Николов, Христо Арна-
удов, Янаки Янакиев и председа-
телят на клуба Димитър Фран-
гов. В лагер-сбора още от 10 юни 
се включи и бързо възстановя-
ващият се от сърдечна операция 
наш съотборник Петър Петров, 
който помогна логистично, ор-
ганизационно и даде важни 
данни и съвети за акваторията. 
Талисманът на отбора Добрин 
Гамалов също оказа безценна 
помощ и, разбира се надъхваше 
момчетата! 

Нашите състезатели напра-

виха достойно участие и дадоха 
добър тласък на отбора за бъде-
щите състезания, предвид мете-
орологичните условия, мътното 
море и ограниченото рибно при-
съствие. Най-напред от клуба на 
9-то място се класира Димитър 
Франгов с предадени солидни 
морска врана и кефал.

Победител в надпреварата 
и тази година стана предста-
вителят на местния отбор по 
подводен риболов „Марлин“ и 
национал на България – Ана-
стас Бъчваров. Среброто грабна 
Антон Арабаджиев от КПР „Чер-
номорец“, гр. Бургас. На трeто 
място се класира друг български 

национал – Мирослав Илчев 
от СКПР „Несебър“. Наградата 
за най-голяма риба взе Данаил 
Едрев от „Черноморец“ за впе-
чатляваща морска врана с тегло 
1500 гр.! Поздравления и чести-
то на призьорите!

Следващото участие на ша-
бленските харпунджии е на 
25.06.2022 г., когато предстои 2 
кръг за купа „България“ в гр. Не-
себър.

Да си пожелаем здраве, къс-
мет и много успехи в предстоящ-
ия сезон по подводен риболов. 

СНЦ „Морски клуб Портус 
Кариа“ ще продължава усърдно 
да защитава честта на Община 
Шабла и шабленската морска 
школа!

УС на СНЦ „Морски клуб 
Портус Кариа“

В НАЧАЛОТО НА ЛЯТО 2022 В ШАБЛА
В началото на всеки турис-

тически сезон, в „Изгрев“ ви 
представяме някои от новоот-
критите заведения за хранене 
и развлечения по нашия бряг, 
които ще допринесат граж-
даните и гостите на Шабла и 
Общината да могат да изкарат 
своето незабравимо лято.

От тази година, Централни-
ят плаж в Шабла има нов кон-
цесионер. Плажът вече ще бъде 
стопанисван от Димитър Дамя-
нов. Дамянов е на 42 години, а 
от 18 г. работи в сферата на хо-
телиерството и туризма. Митко 
Дамянов е шабленски зет, с две 
деца, от 6 г. развива бизнес в 
нашата община.

От 1 юни работи спаси-
телният пост на Централния 
плаж и ще бъде осигурен от 
концесионера до 30 септември. 
Плажната ивица е почистена 
изцяло два дни поред с маши-
на, нещо, което не се е случва-
ло от доста години. Плажната 
зона ще е изцяло обновена. Ще 
бъдат поставени нови 130 ка-
мъшени чадъра и 260 дървени 
шезлонга с шалтета. Те ще са от 
висок клас. На плажа ще има и 
нови химически тоалетни.

В момента, Дамянов изграж-
да на плажа ресторант-среди-
земноморски тип, който ще 
носи името „Лунара“. В ресто-
ранта ще се акцентира основно 
на рибна и морски храни. Заве-
дението ще предлага също сер-
виз на плажната зона - всичко 

за удобството на клиента. На 
плажа ще има една определена 
зона по средата, в която серви-
тьор от „Лунара“ ще се грижи 
за клиентите и техните поръч-
ки.

Предвиден е и дневен бар, 
който ще обслужва плажува-
щите. 

На 1 юли предстои открива-
нето на двете заведения.

Работи се и върху идеята за 
атракциони тип лодки, и водни 
колелета. Според Димитър Да-
мянов, през лятото в неговите 
обекти ще бъдат осигурени над 
20 работни места за жителите 
на Общината.

В Селищно образувание 
(СО) „Къмпинг Добруджа“ ще 
бъде открит и къмпинг за кара-
вани и палатки, като той ще се 
намира срещу централния пар-
кинг на СО – през пешеходната 
алея.

Ресторант „Терасата“ бивш 
„Тополите“ в СО „Къмпинг 
Добруджа“ ще посрещне свои-
те гости с ново обзавеждане и 
интериор. Освен че ресторан-
тът ще е освежен, менюто му 
също ще е ново, като в него 
ще присъстват ястия и специа-
литети, спечелили кулинарна 
слава в р-т „Лаваца“ (някои от 
рецептите са с авторство на 
стопанисващия двете заведе-
ния Момчил Сарандев, а други 
– усъвършенствани от него)

На СО „Къмпинг Добру-
джа“ известно сред шабленци 

като „Къмпинга“, за трета по-
редна година ще функционира 
и бирария „Нептун“. Единият 
от собствениците на „Нептун“, 
Мариян Момчев, също в съдру-
жие с Дамян Узунов (както и в 
„Нептун“), възстанови и на-

пълно обнови култовия в цяла 
България ресторант на самия 
бряг на Селищно образувание 
„Кария“ на Фара Шабла – „Бай 
Пешо“. След основния ремонт 
и цялостно ново оборудване, 
ресторантът отвори врати в 
началото на май, а през сезона 
ще функционира и хотелската 
част към него. Ресторант „Бай 
Пешо“ има места за 50 посети-
тели, а изграждащата се в мо-
мента панорамна тераса ще уд-
вои капацитета на заведението. 

В менюто на ресторанта ще 

преобладават риба и морски 
деликатеси. Бившият световен 
шампион за кадети и многокра-
тен републикански за мъже по 
бокс – Мариян Момчев е рибар 
и както  „Нептун“, така и „Бай 
Пешо“ ще разчита основно на 

собствен улов на прясна риба. 
Бившият собственик на рес-
торанта, оттеглилият се в за-
служен отдих – Петър Ненчев 
бе прочут със своята рибена 
чорба. В заведението си на СО 
„Къмпинг Добруджа“, Мари-
ян Момчев пък се прослави 
със своята. Рибената чорба по 
личната рецепта на Мариян ще 
се предлага и в „Бай Пешо“ и 
несъмнено ще намери своите 
фенове и сред летовниците и 
на Фара…

Изгрев

Ресторант „Терасата“

Димитър Дамянов пред строящия се в момента ресторант 
„Лунара“

Ресторант „Бай Пешо“

Отборът на „Портус Кариа“ в Приморско


