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ПРЕГЛЕДИ

ПРИ Д-Р ХРИСТОЗОВ
кардиолог

1 август  (понеделник), 8:30 часа - Шабла

„Днес хората знаят цената на всичко, но не и стойността на каквото и да било.“
Оскар Уайлд

 МИСЪЛ НА БРОЯ

ВЛАДИСЛАВ КАРАМФИЛОВ – ВЪРГАЛА и 
ВЕРИСЛАВ ДИМИТРОВ – ФЕРДИ в

„МЕМОАРИТЕ НА ЕДИН ВЪРГАЛ“
На 6 август 2022 година  (събота)  

от 19.00 часа в салона  
на НЧ „Зора 1894“ Шабла.
Цена на билета – 8 лв.

Театрална къща Viva Arte
Представя в салона на НЧ „Зора“ в Шабла

„ХАЙДЕ ДА УБИЕМ МАТИЛДА“

Авторски спектакъл на Орлин Дяков  
с участието на  

АСЕН БЛАТЕЧКИ и  
НИКОЛАЙ УРУМОВ

На 9 август от 19:30 ч.
Цена на билета – 7 лв.

ПРИЕХА СЕ АНТИКОВИД-МЕРКИ В 
ОБЛАСТТА ОТ 20.07. ДО 18.08.2022 г.

На 19.07.2022 г., областният 
управител Галин Господинов 
свика и проведе неприсъствено 
заседание на Областен коор-
динационен щаб (ОКЩ) към 
Областен съвет по здравеопаз-
ване. Целта на заседанието бе 
обсъждане на актуалната епи-
демиологична обстановка в об-
ластта и набелязване и въвеж-
дане на мерки за намаляване 
разпространение на заразата 
от Sars-Cov-2 в изпълнение на 
Национален оперативен план 
за справяне с пандемията от 
COVID-19. 

Директорът на Регионална 
здравна инспекция – Добрич, и 
секретар на ОКЩ, д-р Светла 
Ангелова представи доклад за 
актуалната епидемиологична 
обстановка в Областта и съ-
общи, че заболяемостта към 
18.07.2022 г., на 14-дневна база е 

155.99 %000 с трайна тенденция 
да нараства, като регистрира-
ният седмичен ръст на новоот-
критите заразени със Sars-Cov-2 
лица за периода  08.07. - 14.07.22 
г. е средно около 60 на сто, а за 
последните 4 дни – около 20%. 
В доклада си д-р Ангелова по-
сочи, че потвърдените случаи за 
област Добрич за последните 14 
дни са 261, от тях лицата под 18 
години заемат 7 %.

Предвид тенденцията за 
задържане на високи нива на 
новорегистрираните случаи 
с положителен резултат и в 
изпълнение на Националния 
оперативен план за справяне 
с пандемията, както и да не се 
допусне силен натиск върху ле-
чебните заведения от болнич-
ната и доболнична помощ, 
секретарят на ОКЩ предложи 
за периода от 20 юли т.г. до 18 

август да се въведат противо-
епидемични мерки. След крат-
ко обсъждане, предложените 
мерки бяха одобрени. 

Заповед с мерките, които вли-
зат в сила от 20.07.2022 г. бе изда-
дена от директора на РЗИ – До-
брич, след съгласуване с главния 
държавен здравен инспектор. 
Ето и какви са противоепиде-
мичните мерки в Заповед РД-01-
217/19.07.2022 г. на Министъра 
на здравеопазването:

Носене на защитна маска 
за лице във всички лечебни 
заведения за болнична помощ, 
лечебни заведения за извънб-
олнична помощ, аптеки, дроге-
рии, оптики, здравни кабинети, 
в сградата на РЗИ Добрич, в 
пенсионерски клубове, в обек-
ти за предоставяне на социал-
ни услуги и в градския транс-
порт.

Спазване на физическа дис-
танция от най-малко 1.5 м. раз-
стояние между гражданите.

В помещения, в които се 
струпват много хора, да се ор-
ганизира редовно проветрява-
не и дезинфекция.

Да се спазват инструкциите 
за правилна хигиена на ръцете.

Въвеждам провеждането 
на засилен сутрешен филтър в 
детските заведения на терити-
рията на Областта за недопус-
кане на деца с клинични сим-
томи на COVID-19, както и за 
други остри заразни болести.

Работодателите и органите 
по назначаване да организи-
рат работния процес на ра-
ботниците/служителите в дис-
танционна форма (работа от 
разстояние/надомна работа), 
където е възможно.

Изгрев

Илия Луков в Шабла

КОНЦЕРТ НА ИЛИЯ ЛУКОВ В ШАБЛА
Народният певец чества 28 години творчески път

В навечерието на Илинден, 
на 19 юли в, Градския парк на 
Шабла се състоя концерт на 
Илия Луков. 

До него гордо застанаха 
момичетата и момчетата от 
Детски танцов състав „Бърбо-
рино” при Народно читалище 
„Зора 1894” Шабла. Младите 
танцьори (с ръководител Герга-

на Дафова) направиха сцената 
по-красива и пищна.

Пред публика от Общината 
и гости на града, народният пе-
вец представи някои от своите 
емблематични, познати и оби-
чани песни от македонската 
фолклорна област. Прозвучаха 
любими за публиката песни, 
сред които: за майката; за Роди-
ната; за нашите сънародници в 
емиграция; за хорото, на което 
се хващат млади и стари. 

Присъстващите на концер-
та, сред които кметът на об-
щината Мариян Жечев и пред-
седателят на Общински съвет 

Шабла, д-р Йорданка Стоева, 
имаха възможността да чуят 
песен, която певецът изпълни 
за първи път на шабленска сце-
на – „Гъста е мъгла паднала”, 
чийто текст е на над 150 годи-
ни.

В края на концерта, всички 
се хванаха на кръшно българ-
ско хоро, водено от знамено-

сец, развяващ българския три-
багреник.

Д-р Стоева лично поздрави 
Илия Луков за предстоящия 
тогава негов личен празник 

– Илинден, с пожелания за 
здраве и още много песни, с 
които да радва българската 
публика.

ИзгревД-р Стоева поздравява Илия Луков

Народният певец, заедно с децата от „Бърборино“
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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

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“

ПРЕДЛАГА:
дограма PVC и AL, ковано желязо

огради, порти, портали, интериорни и 
входни (блиндирани) врати

Шабла, ул.“Кубрат“ №1
Телефон: 0899 007 879, 0879 443 340

ПРОДАВАМ

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ГАБЪР И ДЪБ (ЦЕПЕНИЦИ) 

200 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

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ
и отстраняване на течове 

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

КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ПРОДАВАМ ЧЕСЪН
Панчо Паскалев, с. Пролез

Телефон за контакт:0876/78-61-52

ПРОДАВАМ 
ПАРЦЕЛИ В РЕГУЛАЦИЯ В ТЮЛЕНОВО.

Телефон: 0899 53 83 09

ПРОДАВАМ ПРАСКОВИ, 
лично производство на Градския пазар в Шабла.

От 25 юли 2022 година

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ 
ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ, ДО И ПРЕМИНАВАЩИ 

ПРЕЗ АВТОСПИРКА ШАБЛА
Каварна – Шабла – 7:30 ч. – ежедневно, без събота и неделя 
(междинни спирки – Хаджи Димитър, Поручик Чунчево, Горун)
Шабла – Добрич -  8:30 ч.; 16:00 ч. – ежедневно, без събота и 
неделя (междинни спирки – Горун, Поручик Чунчево, Хаджи 
Димитър, автогара Каварна,  Соколово, Сенокос)
Добрич – Шабла -  13:00 ч.; 18:30 ч. – ежедневно, без събота и 
неделя (междинни спирки – Сенокос, Соколово, автогара Балчик, 
автогара Каварна, Хаджи  Димитър, Поручик Чунчево, Горун)
Шабла – Варна – 9:00 ч.; 12:20 ч.; 16:15 ч.; 17:00 ч. – ежедневно; 
13:54 ч. – само събота и неделя (междинни спирки – Горун, 
Поручик Чунчево, Хаджи Димитър, Каварна, Балчик)
Варна – Шабла – 8:15 ч. – само събота и неделя; 8:50 ч.; 12:30 
ч.; 15:00 ч.; 18:40 ч. – ежедневно (междинни спирки – Балчик, 
Каварна, Хаджи Димитър, Поручик Чунчево, Горун)
Шабла – Граничар – 10:16 ч. (само в събота и неделя) (междинни 
спирки – Езерец, Крапец,  Дуранкулак)
Граничар – Варна – 13:00 ч. (само в събота и неделя) (междинни 
спирки - Дуранкулак, Крапец, Езерец,  Шабла,  Каварна,  Балчик)
Шабла – Граничар – 6:50 ч. (само в работни дни) (междинни 
спирки – Ваклино, Смин, Черноморци, Захари Стояново)
Граничар – Шабла – 7:20 ч. (само в работни дни) (междинни 
спирки – Дуранкулак, Ваклино, разклона на с. Крапец)
Шабла – Граничар – 17:00 ч. (само в работни дни) (междинни 
спирки – Езерец, Крапец, Ваклино, Смин, Черноморци, Захари 
Стояново)
Граничар – Шабла – 17:30 ч. (само в работни дни) (междинни 
спирки – Дуранкулак, Ваклино, Крапец, Езерец)
Билети се закупуват от шофьорите на автобусите.

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

ВАЖНО!
Фирма „Юнион Ивкони“ 

СЪОБЩАВА, ЧЕ ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВА 
ЛИНИЯТА ШАБЛА – СОФИЯ И ОБРАТНО.
Автобусът по същата линия тръгва от Каварна в 9.30 часа.

Билети могат да се закупят и  
в офиса на „Юнион Ивкони“ в Шабла.

Телефон за информация: 0879 356 055 

ЕЖЕДНЕВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ  
ОТ ШАБЛА ДО СЕЛИЩНО ОБРАЗУВАНИЕ „ КЪМПИНГ ДОБРУДЖА“, 

както следва:
Шабла – СО „Къмпинг Добруджа“

9:00 ч.; 10:00 ч.; 12:00 ч.; 13:00 ч.; 15:00 ч.; 18:00 ч.
СО „Къмпинг Добруджа“ – Шабла

9:30 ч.; 10:30 ч.; 12:30 ч.; 13:30 ч.; 15:30 ч.; 18:30 ч.

Билети се закупуват от автобуса. Цена 2.00 лв.

НАЕМАМ 
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ПОД АРЕНДА НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШАБЛА.

Телефон: 0885 298 172

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 1 август 2022 г. се навършват

8 години
без нашия съпруг, баща, дядо и прадядо

ДИМИТЪР ПЕТРОВ  
СЛАВОВ
(Черно море)

от с. Дуранкулак
починал на 70 години

Ти ни напусна тогава, когато трябва-
ше да живееш и да се радваш на всичко, 

постигнато с голям труд,  
любов и честност. 

Винаги ще бъдеш с нас!
От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 26 юли 2022 година 

се навършват 
6 месеца

от смъртта  
на 

ПЕНКА ИВАНОВА  
ГРАДИНАРОВА

Ще минат дни, месеци, години, 
но ние никога няма да те забравим!

Поклон пред паметта ти!

От семейството

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
ЗАСЕДАВА ИЗВЪНРЕДНО

На 19 юли 2022 година се 
проведе извънредно заседание 
на Общинския съвет, на което 
присъстваха 8 от 11 общински 
съветници.

От председателя на Об-
щинския съвет, д-р Йорданка 
Стоева беше внесена доклад-
на записка за отмяна на ре-
шение №385 от проведено на 
28.06.2022 година Заседание на 
ОбС Шабла след заповед на Об-
ластния управител на Добрич. 
Решението е относно промяна 
в текстовете по Наредба №1 за 

осигуряване на обществения 
ред, осъществяване и поддър-
жане чистотата в личните дво-
рове и обществените места на 
територията на община Шабла.

Необходимо е Наредбата да 
бъде публикувана за общест-
вено обсъждане 30 дни на ин-
тернетстраницата на община 
Шабла.

С 8 гласа „За“, Общинският 
съвет отмени решение №385 
по протокол №45 от 28.06.2022 
година.

Изгрев

ПРОГРАМА
на XV международен фестивал за старинна музика, песен и танц

STRAVAGANZA - Шабла 2022
2.08.2022 г. - 19.30 часа - Лятна сцена Градски парк 

гр.Шабла
– „ТИШИНАТА МЕЖДУ НАС” 
Концерт-спектакъл музика Албена Врачанска и Курт 
Вайл, текстове Питър Табит Джоунс, Бертолт Брехт, 
Светла Георгиева 
участват: Тереза Бракалова 

Николай Моцов 
акомпанира Зорница Гетова 

3.08.2022 г. - 18.30 часа - Зелен образователен цен-
тър –  Камерен концерт с участието на 
Дуо „Бас Данс” гр.София 

9.08.2022 г. – 19.30 часа - село Тюленово „КЛАСИКА 
НА ТЮЛЕНОВО”- 
с участието на Духов квинтет гр. Варна в състав:

Красимира Аскерлакова-флейта 
Надежда Енчева - обой 
Владимир Кръстев- фагот
Тодор Тошев – валдхорна
Николай Казаков - кларинет 

10.08.2022 г. - 19.30 часа - Лятна сцена Градски парк 
гр.Шабла „МНОГОСМЪРТИЕ” 
автор Борис Мархолев, режисура Георги Грозев 
(ПРЕМИЕРА)

13.08.2022 г. - 18.30 часа - Зелен образователен цен-
тър Клавирен концерт на Трио Триптих 
(Република Северна Македония)

14.08.2022 г. - 19.30 часа - Централен площад гр.Шабла
„ВЕЧЕР НА ХРИСТИЯНСКАТА ХОРОВА МУЗИКА” 
с участието на 

Хор на медиците ”Родина” гр. София с 
диригент Мая Василева-Четрокова 
вокален педагог Георги Петков
солисти: Георги Петков, Велислав Велев, 
Цветан Илиев, Наталия Хубавенска и 
Русалина Фереджанова 

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА 

04.08.2022 г. – 18.30 часа - Зелен образователен цен-
тър - Заключителен концерт на Майсторския клас на 
проф. д-р Николай Моцов за млади оперни певци 

06.08.2022 г. – 18.30 часа - Зелен образователен цен-
тър - Заключителен концерт на Майсторския клас по 
флейта на Явор Желев 

12.08.2022 г. – 18.30 часа - Зелен образователен цен-
тър - Заключителен концерт на Майсторския клас по 
класическа китара на д-р Столина Добрева.
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ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИЯТЕЛИ! 
Имаме удоволствието да 

Ви поканим на
ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА ИЗЛОЖБАТА-

БАЗАР „МЕСТНИ ТАЛАНТИ – ШАБЛА 2022“,  
която ще се открие на  

1 август (понеделник) от 18:00 ч. 
в Зелен образователен център, гр. Шабла. 

Събитието дава възможност на местни творци в областта на 
приложното и изобразителното изкуство да изложат свои 

авторски творби пред широка аудитория.
Зелен образователен център кани всички, които желаят да се 

включат и в тазгодишната изложба-базар, да заявят своето 
участие в срок до 30 юли (събота). 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

ПОЕТИЧЕН КЪТ

РЪЦЕТЕ  НИ  ВСЕ  
ПРОТЕГНАТИ

На границата живея,
не знам
от коя страна е доброто, от коя - злото.
На границата на човека и нечовешкото в мене.

Хората понякога са кораби за далечно плаване
и триумфално минават през множеството, 
а понякога са котви. Забити в себе си.

Ако бяхме зверове
щяхме да убиваме, колкото да се нахраним.
А ние сечем от земното кълбо цели резени,
зъбим се един на друг,
забиваме шпаги, където няма противник,
хвърляме вина, където няма кой да ни отговори.

Не можем един ден и една нощ да сътворим,
чакаме друг, броейки до седем, да свърши тази работа, 
но ръцете ни все протегнати.

Сашо Серафимов,  
от последната книга на поета  

„Натрупване на незнание“

„Малка театрална компания“ 
ПРЕДСТАВЯ
Пътуващ фестивал
ЛЯТНО ТЕАТРО

На 5 август (петък) в Градския парк на Шабла
В ПРОГРАМАТА,
сутринта от 10:30 часа:
„Каквото направи Дядо все е хубаво“ – куклен спектакъл
„Куклена ферма“ – арт-работилница
„Лятна игротека“ – игри и забавления за деца

Следобед от 17:30 часа:
„Дигитално мастило“ – изложба с добавена реалност
„Балон като слон“ – шоу със сапунени мехури
„Образцов дом“ – стендъп комедия

…и още много изненади!
ВХОД СВОБОДЕН! ЗАПОВЯДАЙТЕ!

„ТОШКО АФРИКАНСКИ“ 
В ЗЕЛЕНИЯ ЦЕНТЪР

На 21 юли Нов български 
университет гостува в Шабла. 
В двора на Зеления образова-
телен център студентите от 
специалност „Театър” на доц. 
Възкресия Вихърова предста-
виха на малчуганите  - жители 
и гости на общината спекта-
къла „Тошко Африкански” по 
Ангел Каралийчев. Предста-
влението бе изгледано от над 
150 зрители.

Сценичният дизайн бе 

дело на студентите Емилия 
Самуилова, Катерина Бабур-
ска, Никола Димитров, Йоана 
Плачкова, Сузи Радичкова и с 
участието на бъдещите артисти 
Александър Гочев, Гергана Гос-
подинова, Йоана Кьордимова, 
Калоян Иванов, Ния Балчева и 
Симеон Чаушев.

Освен в Шабла представле-
ния бяха играни още в Балчик, 
Българево и Тюленово.

Изгрев

КОНЦЕРТ В ДУРАНКУЛАК

На 16 юли, полската гру-
па „Coincidence“ представи 
нови хитове и незабравими 
евъргрийни в своя концерт 
пред НЧ „Дружба 1898“ в Ду-
ранкулак. Жители и гости на 
селото се насладиха на мело-
дичните изпълнения на музи-
кантите.

През 2021 г. бе първия 
гастрол на групата тук, а „съв-

падение“, както е в превод име-
то на групата, е датата на която 
се проведе концерта и минала-
та година - 16 юли.

Спонсор на концерта бе ЕТ 
„Марги“.

Благодарим на полските ни 
приятели за уникалните емо-
ции!

 НЧ „Дружба 1898“  
с.  Дуранкулак

ЗЛАТНИ МЕДАЛИ ЗА ИНВАЛИДИ ОТ ШАБЛА 
НА РЕПУБЛИКАНСКИ ФЕСТИВАЛ В ПЕРНИК

С два златни медала се за-
върнаха от Перник предста-
вителите на Съюза на инвали-
дите „Изгрев“ Шабла. На 23 и 

24 юли, в миньорския град се 
проведе 15-ият юбилеен репу-
бликански многожанров фес-
тивал на хората с увреждания. 

Във фестивала взеха участие 
и представители на други бал-
кански народи.

В категорията „Пеене“, Ро-
сица Кръстева от Горун заслу-
жи златното отличие. С из-
пълняваните от нея народни 
песни, Росица е покорявала 
журито на не един форум, за 
което и в „Изгрев“ сме писа-
ли.

Вторият златен медал за-

блестя на гърдите на Марийка 
Василева, а тя бе отличена за 
него в категорията „Прилож-
ни изкуства“. Председателят 
на шабленския Съюз на инва-
лидите впечатли в Перник с 
изработените от нея сувенири 
от мидени черупки, канап и 
кафе. 

От редакцията на „Изгрев“ 
– честити отличия!

Изгрев

ПОЕТИЧНА 
ВЕЧЕР НА СЕЛО

Преди няколко години, 
Павлета Проданова от Добрич 
превърна една стара къща в 
село Езерец в къща за гости 

„Виола“. Самото й име 
подсказва, че това е същата 
Павлета, която  сме виждали 
и доста назад във времето да 
свири на пиано на различни 
културни прояви  в Шабла. 
На 20 юли тя даде старт на 
личния си проект „Дворът“, 

свързан с изкуството. Защо 
„Дворът“? Защото идеята й 
е в двора на нейната къща за 
гости да се свири музика, да се 

четат стихове, да се подреждат 
художествени изложби. 

Първото събитие  бе 
свързано с познатия на всички 
в Шабла  поет от Добрич - 
Сашо Серафимов. В топлата 
юлска вечер, в тишината на 
смълчаното селце прозвучаха 

дълбоките и философски 
стихове на поета, а Пламена 
Костова разведри атмосферата 
с песенните си изпълнения 
под съпровода на Павлета на 
пианото. И всичко това на фона 
на узрялата джанка, чиито 
жълти плодове светеха като 
хиляди малки слънца. Около 
трийсеттина души уважиха с 
присъствието си събитието - 
гости на къщата, летни жители 
на Езерец, Шабла и Крапец.

А Павлета обеща да 
продължи да буни духовете в 
малкото селце, превръщайки 
го в културно предградие на 
общинския център.

  Стефан Жечев

„Дворът“ на вила Виола в Езерец с поезията на Сашо Серафимов

Двете лица на златните медали от фестивала на хората с ув-
реждания

Отдясно-наляво на снимката: Марийка Василева, Росица 
Кръстева, корепетиторът на Росица – Галин Ганчев и две дами 
от Балчик, също призьорки от фестивала

Павлета Проданова (на пианото) и дъщеря й Плами Костова,  
допълниха лириката на Сашо Серафимов

Накрая поетът раздаде ав-
тографи върху своите стихо-
сбирки.
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ДОБРУДЖАНЦИ ПО ИЗБОР

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!

Бръснаро-фризьорски салон
„ПРИ ПОЛИ“
  РАБОТИ ЗА ВАС:

от понеделник до петък – от 9:00 до 17:00 ч.
(без обедна почивка)

в събота – от 9:00 до 12:00 ч.

На Градския пазар в Шабла!

Моля, заповядайте!

РАБОТНО ВРЕМЕ НА  
ЗЕЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР 

ШАБЛА
през месеците юли и август:

ПОНЕДЕЛНИК – СЪБОТА: 09:00 – 18:30 ч.
Неделя: почивни дни

Изложбата  
„НАСТРОЕНИЯ“ 

на художничката Велина Христова гостува в 

Зелен образователен център.

Изложбата беше открита като съпътстващо събитие на 
14 юли (четвъртък) и ще бъде изложена до 30 юли (събота). 
Заповядайте да се насладите на тези „настроения“ и ако 
някое от тях Ви докосне, ще можете да го отнесете със 

себе си и да украсите дома си с него!

От редакционната ни поща

СВЕТЕЩИ ХОРА
Така ги наричаме ние – „све-

тещи хора“. Те са около нас, но 
ние не ги забелязваме. Озаря-
ват ни с честността и почте-
ността си, но ние не им благо-
дарим, а толкова малко е това, 
което трябва да кажем – просто 
едно „Благодаря!“.

С такива светещи хора ни 
запозна съдбата в град Шабла. 
Дойдохме на почивка, радваме 
се на слънцето, морето и вкус-
ните зеленчуци, произведени 
от други светещи хора – трудо-
любивите.

Но най-неочаквано, мъжът 
ми си изгуби портмонето, като 

в него бяха всичките ни доку-
менти и малка парична сума. 
Това щеше да сложи край на 
чудесните ни преживявания, 
ако не беше един светещ човек 
– Стоян Йончев от Шабла. Той 
намира портмонето и го преда-
ва непокътнато на служителка-
та на Градската поща – Керанка 
Георгиева, която ни го предаде.

Тези хора ни върнаха вярата 
в доброто и честността!

Благодарим ви от сърце, 
мили хора. Бъдете здрави и да-
рявайте със светлината си!

Росица Добрева и Димитър 
Николов от гр. София

Даниела Тодорова: „ЖИВОТЪТ Е ПЪЛЕН С ИЗНЕНАДИ – ОБИКНОВЕНО 
ТИ ПОДНАСЯ ТОВА, КОЕТО НАЙ-МАЛКО СИ ОЧАКВАЛ …“

В рубриката си „Добруджанци по избор“, „Изгрев“ ви пред-
ставя разговорите си с хора с различни професии и интереси, 
от различни сфери на политическия и социален спектър в Бъл-
гария, хора с различна визия за настоящето и бъдещето. Общо-
то между нашите събеседници е едно – всички те преди години 
са харесали за свой постоянен или временен дом по едно кътче 
от община Шабла.

Рубриката се завръща на страниците на вестника с интер-
вю с човек, когото всички ние познаваме като организатор на 
културни събития, които са радвали и ще радват жителите 
на Шабла и Общината. Ръководителят на Зелен образовате-
лен център Шабла – д-р Даниела Тодорова, обикновено остава 
„в сянката“ на художниците, писатели и артисти, за които 
Зеленият център е бил и ще бъде поле за изява. Просто това е 
част от работата на всички „бойци на тихия фронт“ – да са 
„невидими“ и ненатрапчиви.

Даниела Тодорова е родена 
в гр. София, средното си обра-
зование завършва в 18 гимназия 
– тогава „св.св. Кирил и Мето-
дий“, а сега „Уилям Гладстон“ в 
паралелка с изучаване на френ-
ски език, а след това завършва 
магистратура по „Теория на 
културата“ към Философски 
факултет на СУ „св. Климент 
Охридски“ и докторантура в 
Карлов университет, гр. Прага 
(Чехия). Магистър е и по Разви-
тие и управление на човешките 
ресурси към НБУ, гр. София.

През 2009-2011 г. Даниела работи като консултант към со-
фийска фирма, разработваща и изпълняваща проекта „Изгражда-
не на Зелен образователен център“. Установява се в гр. Шабла след 
2011 г. като Ръководител на Зеления център, а през 2014 г. свързва 
живота си с шабленеца Николай Колев като двамата встъпват 
в брак.

„Изгрев“ – Здравей, Дание-
ла. За разлика от досегашните 
ни събеседници в рубриката, 
теб всички в Шабла те позна-
ваме и то не от медиите, а от 
„първа ръка“. Затова и си поз-
волявам да водим този разго-
вор на „ти“. Разкажи, кога ти 
„откри“ нашия край и с какво 
те привлече той? Чувстваш ли 
се вече шабленка?

Даниела Тодорова – Преди 
да се установя трайно в Шабла, 
работех  като консултант по 
разработване и изпълнение на 
проекти в много други градове 

и общини. Шабла беше прос-
то една от поредните работни 
задачи. След откриването на 
Зеления образователен център, 
по молба на тогавашния кмет 
- г-н Красимир Кръстев, оста-
нах за месец-два да помогна за 
създаването на услугите и обу-
чението на екипа на Центъра. 
Много ми беше трудно да при-
ема такава сериозна стъпка, но 
животът е пълен с изненади – 
обикновено ти поднася точно 
това, което най-малко си очак-
вал … Така, от трудно приетите 
месец-два, аз останах за още 

една година, за да подпомогна 
Центъра след новоизбрания 
кмет – проф. Райна Бърдарева. 
Постепенно, Шабла ми се „раз-
криваше“ и ставаше по-мила, 
значима и уютна, и така до днес 
– вече 11 години.

„Изгрев“ – Зеленият цен-
тър е място, където шаблен-
ци се докосват до културата в 
много багри от богатата й па-
литра, а ти имаш немалка за-
слуга за това. Ръководиш тази 
прекрасна институция от съз-
даването й, ще споделиш ли 
спомени за Началото?

Даниела Тодорова – Нача-
лото беше много вдъхновява-
що! Всичко беше ново и раз-
лично за мен. Беше ми много 
интересно да опознавам кул-
турните и природните даденос-
ти на района – птици, степна 
и водна растителност, езера, 
море, паметници на културата, 
хора …  И най-вече, че колкото 
повече ги опознавах, толкова 
повече ги оценявах като забе-
лежителни и ми се искаше да 
ги популяризирам. Зеленият 
център предоставя много до-
бра „трибуна“ за това и вече 
толкова години се радвам да го 
правя, посрещайки посетите-
лите му.

„Изгрев“ – В „Изгрев“ пуб-
ликуваме изготвения от теб 
културен календар на Зеления 
образователен център. Би ли 
разкрила за нашите читатели 
малко повече за предстоящи-
те през м. август събития в 
Центъра?

Даниела Тодорова – Кален-
дарът през това лято е наситен 
и това, разбира се, е чудесно! 
За разлика от предходните два 
месеца, когато имаше повече 
литерат урно-художествени 
събития, месец август ще бъде 
преобладаващо музикален.
Финално за юли - 31.07. от 
11:00 ч. - Матине с легендар-
ната Мими Николова, изпъл-
нителка на „Замълчи, замълчи“ 
и „Когато луната изплува“. Тя 

ще разкаже за своя живот и 
музиката на среща концерт, 
модериран от Светослав Ни-
колов – Програмен директор на 
Jazz FM.
01.08 от 18:30 ч. – Открива-
не на изложба-базар „Местни 
творци – Шабла 2022“
03.08. от 18:30 ч. – Камерен 
концерт с участието на Дуо 
„Бас Данс“, гр. София от Про-
грамата на XV международен 
фестивал за старинна музика, 
песен и танц STRAVAGANZA – 
Шабла 2022
04.08. от 18:30 ч. – Заключите-
лен концерт на Майсторския 
клас за млади оперни певци 
на проф. д-р Николай Моцов 
от Програмата на XV меж-
дународен фестивал за ста-
ринна музика, песен и танц 
STRAVAGANZA – Шабла 2022
06.08. от 18:30 ч. - Заключите-
лен концерт на Майсторския 
клас по флейта на Явор Желев 
от Програмата на XV меж-
дународен фестивал за ста-
ринна музика, песен и танц 
STRAVAGANZA – Шабла 2022
07.08. от 11:30 ч. – Джаз за деца 
от Програмата „Джаз до мо-
рето“ с организатор Павлета 
Продановата, с. Езерец
12.08. от 17:30 ч. – Откриване 
на изложба на Ива Пенчева - 
картини върху коприна „С по-
лъха на Балкана и морето“.
12.08. от 18:30 ч. - Заключите-
лен концерт на Майсторския 
клас по класическа китара на 
д-р Столина Добрева от Про-
грамата на XV международен 
фестивал за старинна музика, 
песен и танц STRAVAGANZA – 
Шабла 2022
13.08. от 10:30 ч. - Творческо 
ателие „Рисуване върху копри-
на“ с художествен ръководител 
Ива Пенчева
13.08. от 18:30 ч. - Клавирен 
концерт на Трио „Триптих“, 
Република Северна Македония 
от Програмата на XV меж-
дународен фестивал за ста-
ринна музика, песен и танц 
STRAVAGANZA – Шабла 2022
Тази година юбилейното X-то 
издание на Фестивала на хвър-
чилата ще се проведе на 03-04 
септември.

„Изгрев“ – Какво ще поже-
лаеш на Шабла и нашите съ-
граждани?

Даниела Тодорова – Да бъ-
дат здрави, добри и да ценят и 
пазят всичко, което ги прави 
шабленци.

„Изгрев“ – Благодаря ти за 
този разговор, за мен бе удо-
волствие!

Даниела Тодорова –И аз 
благодаря за вниманието!

Разговаря Йордан Енев

Откриването на Фестивала 
на хвърчилата, септември 
2018 г.

2019 г. - На работен семинар по трансграничния проект „Joyride“ 
с румънските партньори по проекта.


