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„Музиката дава израз на онова, за което не могат да бъдат открити думи, но не може и да остане премълчано.“
Виктор Юго 

МИСЪЛ НА БРОЯ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИЗГРЕВ 1936“ 
и кметство с. тюленово,

организират на 27. 08. 2918 г.,
от 20:00 часа

„Изгрев на пълна луна“. 
Мероприятието ще се състои на площад „Морски“.  
Очаква ви музикална програма. За желаещите да го  

посетят граждани от Шабла, ще има осигурен превоз.  
Час на тръгване – 19:45, от спирка „Общината“.

ДЖАЗ  В  ПАРКА
На 26 август 2018 година (неделя) от 19,00 часа в Град-

ския парк на Шабла гостуват:
Антони Дончев – композитор, пианист, диригент на 

Биг-бенда на Българското национално радио,  
джаз-музикант 

и
Лили Илиева - джаз-изпълнител.

Заповядайте на джаз - концерта! 
Вход СВОБОДЕН.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАЗ-
НИКА:

По вече утвърдената тра-
диция и тази година ще дадем 
възможност на всички местни 
и гостуващи ни производители 
да подредят свои щандове, а на 
самодейните колективи да участ-
ват в културната програма.  

Събитието е с конкурсен ха-
рактер и наградите ще бъдат 
поделени в няколко категории: 
най-едри зеленчуци (лук, мор-
ков, тиква, диня, грозде, картоф, 
домат, капия и др.); най-добре 
аранжиран щанд; най-богат 
щанд; най-вкусни местни и на-
ционални ястия; най-характерен 
обреден хляб.

Специално жури, под предсе-
дателството на Ути Бъчваров, ще 
отличи победителите, а община 
Шабла ще връчи парични награ-
ди и грамоти.   

Един срещу друг ще се изпра-
вят кметовете на Шабла и на по-
братимената на Шабла община 
Терешин, Полша. Всеки от тях 
ще има възможност да покаже 
своите майсторски умения в 
приготвянето на храна, харак-
терна за региона, в който живее. 
Каква ще бъде тя ще разберете в 
самия ден на плодородието. Уве-
ряваме Ви ще бъде вкусно!  

В края на празника всички ще 
могат да опитат от вкусно при-

готвения от Ути  гювеч със свин-
ско и зеленчуци, и от гозбите на 
двамата кметове.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
Желанието за участие трябва 

да бъде потвърдено до 31 август 
2018 г. Допуска се участие в по-
вече от един конкурс. На канди-
датите за участие ще бъде пре-
доставена безплатно изложбена 
площ,  върху която те трябва да 
аранжират своите продукти или 
ястия. Това трябва да стане меж-
ду 14:00 и 15:00 часа на 15 септем-
ври т.г. 

Преди обяд от 09:00 часа, 
отново в парка, ще бъде орга-
низирана изложба-базар на де-
коративни птици и животни. 
За най-малките жители и гости 
на Шабла базарът ще  предложи 
декоративни зайчета, вълнисти 
папагали, хамстери, рибки и др. 

Празникът ще приключи с 
концерт на прочутият фолкло-
рен оркестър „Канарите“ с ръко-
водител Атанас Стоев.

Пътните разходи на гостува-
щите групи са за тяхна сметка.

За контакти и повече инфор-
мация:

Иванка Господинова, гл. 
специалист „Връзки с общест-

веността“
тел. 05743 41 45/ 0882 29 90 20
Заявки за участие на e-mail: 

obshtina@ob-shabla.org

Общинска администрация град Шабла кани всички граждани 
и гости на общината в Празника  на плодородието Шабла 2018 
на 15 септември 2018 г., от 15:00 часа, в Градския парк

ПРАЗНИК НА ПЛОДОРОДИЕТО 
ШАБЛА 2018

ПоКЛон!
Общинска администрация Шабла

КАНИ ГРАждАНИТЕ И ГОСТИТЕ НА ГРАдА
на 27 август (понеделник) от 10:30 часа

да почетем паметта на откараните  
през  1916 година шабленци в Молдова. 

Място – паметната плоча в градинката между  
ул. „Волга“  и ул. „Равно поле“.   

ПоКана
Кметство село Граничар

КАНИ жИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА ОБщИНА ШАБЛА
да отбележим една година от откриването на паметна плоча, 

посветена на жителите на селото, станали жертва на румънските 
репресии в Молдова през 1916 – 1918 год. Събитието ще се про-
веде на 23. 08. 2018 год. Четвъртък от 11:00 часа, пред паметната 

плоча в центъра на Граничар.

Една истинска холивуд-
ска музикална звезда, но не в 
по-популярните за масовата 
аудитория жанрове – Георги 
Славчев, блестя в сряда вечер 
в Зеления образователен цен-
тър в Шабла.

„Един истински интерна-
ционален пианист“, „очаро-
вателно гъвкав“, „сред пиа-
нисткия елит“ - това са някои 
от  думите, с които пресата в 
САЩ  описва  Славчев. През 
2005 година, той получава 
докторска степен по музикал-
ни изкуства от Университета 
в Южна Калифорния, където 
е бил помощник-лектор и е 
получил „най-високото от-
личие на клавирния отдел“ в 
дипломирането си.

Георги Славчев дойде в 
Шабла със съдействието на 
известния в нашия град ме-
ценат, Камен Кенов. Кенов 
представи известния пианист 
пред шабленската публика, 
като обяви идеята си, Шабла 
да стане център на летен му-
зикален фестивал, на който 
да имаме възможност да се 
докоснем до изпълненията на 
гении като Славчев. 

Соловият концерт на Ге-
орги Славчев бе промотиран 
под мотото „Пианото раз-
казва…“. И роялът наистина 

проговори. Публиката в за-
лата се увери, че Славчев не 
само свири  на пиано, той ед-
новременно се идентифици-
ра с музиката, вдъхва живот 
в композициите и ги прави 
впечатляващо преживяване 
за слушателя. 

Преди всяка от изсвире-
ния от него цикъл от пиеси 
„Червенокосите“, пианистът 
разясняваше на аудитория-
та, как е озаглавил всяка от 
пиесите и така потопи хо-
рата в света на своите „Сре-
ща“, „Борба и почти победа“, 
„Щастие“, „Sow must go on“.

 Ако в началото на концер-
та е имало някаква бариера 
между изпълнител и публика, 
то когато дойде ред на цикъла 
„Невидимата нишка“, разра-
ботен заедно с  Пенка Куне-
ва ( много популярен фил-
мов композитор в Холивуд 
- „Трансформърс“, „Принцът 
на Персия“), вече музикант 
и публика бяха едно цяло. 
Хората разбраха борбата на 
духа на твореца, отразена 
в композицията. Неговите 
„Нощни мисли“, „Желание“, 
„Сбогуване“.

Изпълнените от Славчев 
композиции бяха премиера 
за Стария Континент.

Не случайно Георги Слав-

чев завърши рецитала си с 
няколко разработки по песни 
на Стинг. „Shape of my heart“ 
и другите парчета на извест-
ния британец не бяха просто 
кавърверсии, в изпълнение 
на Славчев. На моменти те 
преливаха в пълна импрови-
зация, отстрана на пианиста. 
Той изпращаше своите посла-
ния към залата, на базата на 
популярни и познати мело-
дии.

Накрая, под бурните ова-
ции на шабленските мелома-
ни, Георги Славчев прие под-
несетите му букети с цветя и 

благодари на публикатата.
Председателят на общин-

ски съвет Шабла, д-р Йор-
данка Стоева също благодари 
на пианиста, за изнесения в 
града ни спектакъл, като му 
пожела да изнася повече кон-
церти в България, защото 
„сега българите имаме нужда 
от хора като вас“. Камен Кенов 
се съгласи с д-р Стоева, като 
допълни, че французите имат 
Ричард Клайдерман, а ние , 
българите – Георги Славчев.

Йордан Енев
Интервю с Георги Слав-

чев четете на стр. 4

СВЕТОВНОИЗВЕСТЕН ПИАНИСТ СВИРИ В ШАБЛА
Георги Славчев изпълни два цикъла пиеси за пръв път в Европа

На 16 август край живопис-
ния морски бряг на село Тюле-
ново започна четвъртото изда-
ние на Арт феста 2018 година. 

За пореден път се събера-
ха творци, които представиха 
рецитали, концерти, изложби. 
Отново отвориха врати арт-ра-
ботилнички и творчески база-
ри.

На откриването присъст-
ваха кметът на община Шабла 
Мариян Жечев, председателят 
на Общинския съвет д-р Йор-
данка Стоева, жители и гости 
на Общината. Приветствия от-
правиха кметския наместник 
на село Тюленово Невена Геор-
гиева и д-р Йорданка Стоева.

През първия фестивален ден 
прозвучаха стихове от Христи-
на Дренска и Иванка Василева 

- местни таланти от Тюленово. 
На сцената се качиха танцова 
формация „Цветни ритми“ и 
8 годишния Виктор Христов, 
самодейци при читалището от 
село Паскалево. Прозвучаха из-

пълненията на певческа група 
„Кардарина“ от село Горичане, 
с ръководител Нивелина Васи-
лева. 

По рано през деня Лили 
Друмева (китара) потопи при-

състващите в своята музика.
Около сцената на площад 

„Морски“ бяха разположени 
творчески базари за приложни 
изкуства. „Книжарницата пред 
открито море” предлагаше кни-
ги от български автори. От ста-
тиви „говореха“„Фотографии 
от Тюленово - снимки от стари-
те ленти”. Спектакълът „Зами-
навам” по Алексей Слаповски 
представиха Биляна Тодорова 
и Георги Караиванов, режисура 
Деница Василева.

С концерт на група Delight 
завърши първия фестивален 
ден.

На шоуводещия Паскал 
Паскалев беше поверена зада-
чата - да се погрижи за доброто 
настроение на присъстващите.

Следва на стр. 3

ЧЕТВЪРТО ИЗдАНИЕ НА ТЮЛЕНОВО АРТ ФЕСТ

Откриването

Виртуозът „говори“ с рояла си на публиката
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 24 август 2018 година 

се навършват
9 години от смъртта на

СтЕФКа ДЕнЧЕВа ВаСиЛЕВа
починала на 63 години

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

Обичаме те!
Почивай в мир!
От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 23 август 2018 година

се навършват  6 месеца,
 откакто ни напусна

гЕорги ДиМитроВ раДЕВ
(ФЕРАРА)

починал на 61 години

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

никога забрава няма!
От семейството

тЪрСиМ 
ЧОВЕК ЗА РАБОТА В ПТИЦЕФЕРМА СЪС СВИдЕТЕЛСТВО 
ЗА ПРАВОУПРАВЛЕНИЕ НА МПС. ОСЕМЧАСОВ РАБОТЕН 

дЕН, ОСИГУРОВКИ, дОБРО ЗАПЛАщАНЕ.
Телефон за контакт: 0888/71-07-38

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
ВСИЧКИ ВИДОВЕ 
ЗАСТРАХОВКИ

на най-добри цени
Шабла, ул.“Кубрат“ №1

телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

оБЯВа
Чистене и подмазване на комини, 

подмяна на керемиди.
ТЕЛЕФОН: 0888 42 79 11

ПроДаВаМ ДЪрВа за огрЕВ
АКАЦИЯ ЦЕПЕНИЦИ – 85 лв. за кубик

ГЛЕдИЧ, МЕШЕ, ЯСЕН:
Трупчета – 90 лв. за кубик   цепеници – 95 лв. за кубик

Осигурен безплатен транспорт за гр. Шабла
Ул. „Чипровска“ №10

телефон за контакт: 0888/ 943 526

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 и 0879 443 340

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕлСКА ЗЕМя  
в общините Шабла, Каварна,  

Балчик и Г.Тошево. 
Teл:0579 7 70 11, 0885 838 354

топлохидроизолация, подмазване  
на комини и поставяне  

на топлобитумни керемиди.
Телефон:0884 52 50 80

ПРОДАВАМ  
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

АКАЦИЯ – 80 лв. трупчета, 85 лв. цепеници
ГЛЕДИЧ, ЯСЕН И МЕШЕ – 90 лв.трупчета и 95 лв. цепеници

Осигурен транспорт в рамките  
на гр. Шабла

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

Извършвам косене на трева,  
фрезоване, поддръжка на частни имоти.

телефон: 0884 52 50 80

ПРОДАВАМ

дворно място в село Ваклино, 1 дка.
тел. за контакт: 0899/742-879

 Гергина Стоянова

ПРЕГлЕДИ
ПРИ д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
29 август (сряда), 13:30 часа - Шабла

В последния от станалите 
традиционни „Литературни 
понеделници“ в Зеления об-
разователен център в Шабла 
, известният в града ни Емил 
Басат, представи поезията на 
Жак Превер. В началото, кул-
турният журналист и историк 
на превода, Басат пусна на ау-
диторията аудиоизпълнение 
на самия Превер на Cет amour 
(Тази любов). Този апотеоз на 
най-светлото и чисто човешко 
чувство, знаковото за повече-
то любители на поезията сти-
хотворение на Жак Превер, бе 
най-добрата визитка на автора 
пред залата. 

Самият рецитал отново пре-
мина под музикалния съпровод 
на Теофания Христова и учени-
ка й Георги Колев. Звучащите  
от рояла мотиви от френски 
шансони и други романтични 
песни, съчетани с изпълнените 
стихотворения, пренесоха пуб-
ликата в столицата на Франция. 
Емил Басат също допринесе за 
парижката атмосфера в залата. 
Той чете стихотворенията от 
кът, който бе декорирал с лю-
бимите аксесоари на поета.  

След няколко изпълнени от 
него стихотворения на Превер, 
Басат даде думата на Стефан 
Жечев. Шабленският поет бе 
обявен като „човекът – глас“ и 
с изпълнението си на „За теб, 
моя любима“, той доказа, че 
прозвището,  което Басат му 
даде изобщо не е пресилено.

Дойде ред и на професио-
налните артисти да изкажат 

своето преклонение към твор-
чеството на Жак Превер. Еми-
лия Николова сподели пред 
аудиторията, че „Две вълни“ 
е стихотворението, с което е 
кандидатствала в НАТФИЗ и с 
удоволствие го изпълни. След 

нея, съпругът й – шабленският 
актьор Димитър Николов про-
чете „Три клечки кибрит“. Басат 
раздели изпълненията на Мит-
ко и жена му с „Песен на тъм-
ничаря“ и „Сутрин на закуска“.

Eмил Басат представи на 

публиката и приятелката си 
Мая Ценова – известен арабист, 
също така и поетеса. Освен, че 
сподели колко е очарована от 
града и крайбрежието ни, тя 
прочете и преверовото „Май-
ката е заета с плетене“. Така, 
Ценова напомни на залата, че 
освен че е блестящ лирик, на 
Превер е присъщо и саркастич-
ното отношение към френския 
псевдоинтелектуален елит.

За да си проправи чуждес-
транната литература път към 
сърцето на читателя, особено 
важна е ролята на преводача. 
Хора като Емил Басат най-
добре знаят това. Големият наш 
поет, преводач и навремето 
културен аташе във Франция, 
Веселин Ханчев бе този, благо-
дарение на чийто превод, точно 
тази литературна шабленска 
вечер стана възможна. 

Басат завърши литературна-
та вечер с „Парижкият дъжд“ 
на Ханчев, предполагаме не 
само защото действието, оп-
исано в стихотворението се 
развива в латинския квартал на 
френската столица…

На 13-ти август, шаблен-
ските любители на поезията 
се докоснаха до творчеството 
на Жак Превер –  романтика, 
демократа, пацифиста. Чо-
векът, който в борбата си за 
социална справедливост из-
тръгна от струните на своята 
душа най-нежните стихове за 
любовта, изпяти после от Едит 
Пиаф, Ив Монтан, Жо Дасен..

Йордан Енев 

ЕМИЛ БАСАТ ЧЕТЕ СТИХОВЕ НА жАК ПРЕВЕР

Корицата на „Как да нарисуваш птица“, стихосбирката на Жак 
Превер, от която Емил Басат чете на шабленци

о Б Я В а
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, 

ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение 
№ 442/31.07.2018 г. по Протокол № 45 на Общински съвет Ша-
бла и Заповед № РД-04-335/20.08.2018 г. на Кмета на Общината,  
обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем 
на ореховите масиви, собственост на Община Шабла, за срок 
от 5 /пет/ години, както следва: 

Орехов масив Шабла – Горичане – начална тръжна цена 
650.00 лв. без ддС

Орехов масив Ваклино  - начална тръжна цена 610.00 лв. 
без ддС

Орехов масив Крапец - начална тръжна цена 700.00 лв. без 
ддС

Търгът ще се проведе на  05.09.2018 г. /сряда/ от 10:30 часа в заседа-
телната зала на Общинска администрация гр.Шабла.

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от начал-
ната тръжна цена за масива, за който се кандидатства и се внася по 
сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00,  BIC: СЕСВ ВG SF  при „ЦКБ” АД 
до 15:00 часа на 04.09.2018 г. 

Стойността на тръжната документация е 20.00 лв./двадесет лева/ и 
се заплаща в  служба ‚‘Местни данъци и такси‘‘ – стая 109 до 15:00 ч. 
на 04.09.2018 г.

Получаването на тръжна документация става  в Центъра за об-
служване на граждани, стая 106  на Общината, след представяне на 
документ за закупуване.

Оглед на имотите всеки работен ден от 29.08.2018 до 04.09.2018 г. от 
13:00 ч. до 15:00 ч.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслуж-
ване на граждани, стая 106 до 15:00 часа на 04.09.2018 г.

При неявяване на кандидати или ненаемане на всички масиви, ще 
се проведе повторен търг на 12.09.2018 г. от 10:30 ч. за отдаване под 
наем на ореховите масиви, за срок от 1 /една/ година.

Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20 
% от началната тръжна цена за масива, за който се кандидатства и се 
внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00,  BIC: СЕСВ ВG SF  при 
„ЦКБ” АД до 15:00 часа на 11.09.2018 г. 

Стойността на тръжната документация е 20.00 лв./двадесет лева/ и 
се заплаща в  служба ‚‘Местни данъци и такси‘‘ – стая 109 до 15:00 ч. 
на 11.09.2018 г.

Получаването на тръжна документация става  в Центъра за об-
служване на граждани, стая 106  на Общината, след представяне на 
документ за закупуване.

Оглед на имотите всеки работен ден от 06.09.2018 до 11.09.2018 г. от 
13:00 ч. до 15:00 ч.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслуж-
ване на граждани, стая 106 до 15:00 часа на 11.09.2018 г.

допълнителна информация в служба „Общинска 
собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

На свое заседание на 31 май 
2018 година, Специализираният 
експертен съвет по Изобрази-
телно изкуство към Министер-
ството на културата, единодуш-
но предложи Министърът на 
културата да съгласува проекта 
за паметник, посветен на съби-
тията през юни 1900 година.

Идеята за създаването на 
паметника е на „Сдружение с 
нестопанска цел Шабла – 1900“, 
чийто членове възложиха изра-
ботката на проект за паметник.

Паметникът ще бъде изгра-
ден върху общински терен в 
централна градска част – зе-
лената площ на триъгълника, 

който се оформя между ул. 
„Равно поле“, ул. „Петко Бълга-
ранов“ и снек-бар „Зодиак“.

Изграждането на паметника 
налага необходимостта от про-
дължаване на кампанията за 
набиране на средства.

Припомняме ви банковата 
сметка на Сдружението: 

Сметка: 
BG23BUIB98881045900400

BIC BUIBBGSF
Банка СИБ добрич

„Сдружение с нестопанска 
цел Шабла – 1900“

Предварително благодарим 
на всички жители на община 

Шабла.

ПОМОГНЕТЕ ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО 
НА ПАМЕТНИКА

оБЯВа
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, 

чл. 15, ал. 2, чл. 71, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 17, ал. 3 от За-
кона за концесиите и одобрение от Общински съвет – Шабла, 
дадено с Решение № 441, взето на заседанието му проведено 
на 31.07.2018 г., Протокол № 45, и Решение №326/14.08.2018 г. 
на Кмета на община Шабла, Общинска администрация Шабла 
обявява откриване на процедура за определяне на концесио-
нер на концесия за организиране на услуга от обществен инте-
рес: „Техническа експлоатация, поддържане и ремонт на обект 
рибарник, разположен в: поземлен имот с идентификатор 
24102.37.182, поземлен имот с идентификатор 24102.38.182, 
поземлен имот с идентификатор 24102.37.101, в землището на 
с. Дуранкулак и предоставяне на условия за индивидуален и 
спортен риболов, туристически и спортни мероприятия”   

Срок за подаване на оферти: 16:00 часа на 03.10.2018г. /сря-
да/ в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.

Пълна информация и документация за участие може да 
получите на www.shabla.bg в раздел Обяви или  

www.nkr.government.bg в раздел Процедури.
ДОПъЛНИтЕЛНА ИНфОрМАЦИЯ В СЛужбА  

„ОбщИНСКА СОбСтВЕНОСт”, СтАЯ 108 ИЛИ НА  
тЕЛ. 05743/40-45, Вътр.108
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На сцената на пенсионерски клуб „Надежда“ Шабла

КУЛТУРА

заПоВЯДаЙтЕ на тЕатЪр!
Театър „Иван Димов“ 
Хасково ще гостува 

в Шабла 
с постановката 

„Свалячи“ 
на Елин Рахнев.
Участват: Малин 
Кръстев, Герасим 
Георгиев (Геро), 

Мариела Топалова.
На 30 август 2018 г.  

от 19.00 часа  
в салона на  

НЧ „Зора 1894“ Шабла.
Цена на билета:  

6.00 лв.

Във връзка с културните 
празници през Дните на морето, 
в клуба на пенсионера в Шабла, 
на 17 август гостува актрисата 
Ема Георгиева и синът й Георги 
Калчев.

Те представиха премиерата на 
драматичната миниатюра „Сре-
ща“, автор Георги Калчев. Това е 
един социален проект, посветен 

на хората от третата възраст.
Поздрав за гостите беше из-

пълнението на фолклорната гру-
па към Клуба.

Второто представление беше 
в село Тюленово, през втория ден 
от Арт феста.

Предстои представление в 
село Дуранкулак.

Изгрев

АКТРИСАТА ЕМА ГЕОРГИЕВА 
ГОСТУВА В ШАБЛА

ПОЕТИЧЕН КЪТ
На 28-ми август, 2018-та година, се навършват 130 г. от 

рождението на бележитата българска поетеса, преводачка и 
общественичка Дора Габе (1888 – 1983). Ето едно нейно стихо-
творение:

РИБАРИ
I
Водата е спокойна, тъмносиня
и лодката оставя светла диря.
Последния летовник си замина
и опустя, затихна манастиря.

Сега е морския шум ясен и по-близък,
вълната плитко в пясъка разляна,
а на скалата, в каменната хижа,
рибарската дружина е събрана.

Широко и безгрижно е запяла
от своя кът, тъй малък и тъй тесен,
над хижата минава ято закъсняло,
заслушано в рибарската и песен.

...
Морето се размъти, вятър духа,
рибарите затегнаха даляни.
Ще трябва вече да вървим оттука
и лястовиците за път са сбрани.

Къде ще идем? Свят широк, далечен,
а водната пустиня е безкрайна.
И кораба - и той замина вече,
като мираж далечен, като тайна.

Тъй малки бяха дните ни, тъй къси,
изпратиха ни с лодката рибари
и ги пое морето във дъха си
като деца и братя, и другари.

Из стихосбирката „Земен път“

Библиотека при НЧ „Зора 1894“ - гр. Шабла

ПрЕДСтаВЯ
я Н И С л А В А   В Ъ л К О В А

и романите й „Светилището“ и  
„Преди изгрев слънце“

23.08.2018 (четвъртък)   от 18.00 часа
във фоайето на читалището

Детският отдел на библи-
отеката при НЧ „Зора 1894“ 
отново бе киносалон през 
изминалия четвъртък. Биб-
лиотекарят Дияна Димитрова 
пусна на децата филм за Ро-
бинзон Крузо. „Да останеш 
без приятели е най-голямото, 
след нищетата, нещастие“, е 
казал авторът на  „Робинзон 
Крузо“, Даниел Дефо. Малките 
читатели не изглеждаха  из-
правени пред такъв проблем. 
След като изгледаха видеото 
за прототипа на Беър Грилс 
от „Дискавъри“, те пристъ-
пиха към любимото си прак-
тическо занятие. Този път то 

представляваше изработване 
на пиратски кораб от хартия. 
Когато корабите вече „плува-
ха“ в библиотеката, единстве-
ната дама в компанията се зае 
с по-приятно за нея занима-
ние – да оцветява скицирана 
морска сирена. Но преди това, 
чинно си направи кораба.

В следващото издание на 
„Лятната читалня“, занима-
нието ще е на открито. За чи-
тателите е предвидено да ри-
суват с тебешир върху асфалт. 
Доколкото асфалт могат да се 
нарекат плочките на централ-
ния площад в Шабла, но такъв 
е термина. Темата на худо-

жествения пленер ще е „Мо-
ята лятна ваканция“. На пло-
щада, Дияна Димитрова ще ги 
учи и как да играят на архаич-
ните за тях „дама“, „ластик“ и 
евентуално „народна топка“. 

В четвъртък, 23-ти ав-
густ, всички ще видим колко 
по-красив ще стане площадът 
ни след 15:30 часа. Подобно 
на Сикстинската Капела и 
шабленския площад не може 
да бъде местен, така че който 
иска да се наслади на изку-
ството на малките читатели, 
трябва да дойде на място! 
Моля, заповядайте!

NF

ФИЛМ ЗА РОБИНЗОН КРУЗО В БИБЛИОТЕКАТА

Христо Караславав бе 
дошъл в Зеления образо-
вателен център в Шабла, 
на 17-ти август, за да пред-
стави своята стихосбирка 
„Денят на плашилата“, в 
рамките на „Тюленово арт-
фест“. Не смятаме да иззе-
маме функциите на Гугъл, 
за да ви представяме био-
графичните и библиогра-
фични данни на Христо. За 
фестивала в Тюленово пък, ще прочетете 
повече в броя.

Първото нестандартно нещо в петъч-
ното матине беше самата книга. Да кажем, 
за нея, че е двуезична е недостатъчно оп-
ределение, „двулика“ също е неточно. Спо-
ред автора, това са „две малки независими 
книги под един книжен покрив“. От едната 
страна на книжното тяло е представяна-
та „Денят на плашилата“, а от другата – 
„Janvier“ (на български – януари), негова 
стихосбирка на френски език. 

Христо Караславов започна с акапелно 
изпълнение на българска народна песен – 
разговор на Крали Марко с майка му. Той 
поясни, че когато се изправи пред публика, 
тя му вдъхва смелост, а в песента се пее за 
смелостта.

Като хвана китарата и започна да пее, 
Караславов продължи да избягва общо-
приетия стандарт, защото песните, които 
изпълняваше с китарен акомпанимент 
бяха различни от творбите му в стихосбир-
ката. Христо редуваше песни на създаде-

ната преди години от него 
група „Иванът“ със стихо-
творения от „Денят на пла-
шилата“.

Песните и стиховете се 
допълваха по прекрасен 
начин, темите бяха  винаги 
актуалните (докато живо-
тът като такъв бъде актуа-
лен) – любовта, красотата, 
щастието, самотата, тъгата, 
свободата. Както повечето 

от родилите се в зората на промените бъл-
гарски музикални групи и „Иванът“ вече 
не съществува, но песните му звучаха в 
тази августовска утрин в Шабла, което (без 
да се впускаме в екзистенциални разсър-
дения по темата) потвърждава простата 
истина, че има непреходни, вечни ценнос-
ти в човешкия живот. Тези, които остават 
встрани както от хляба, така и от зрелища-
та. Антиподът на малките камъчета, които 
обръщат колата – те, другите „малки нещи-
ца“, които я движат. За тях пя и рецитира 
Христо Караславов.

Когато изпя „Бог да пази юга“ на „Ива-
нът“, Христо съвсем на място поздрави 
„Тюленово арт-фест“, защото Шабла е едно 
от малкото населени места в България на 
нашето крайбрежие, чиято локация е на се-
вер от приморското село.

От редакцията на „Изгрев“ имаме пред-
ложение към Зеления образователен цен-
тър – да награди четиригодишната Ели, 
като най-младия зрител на летните меро-
приятия на Центъра, задал въпрос към 

участник в програмата. След края на ре-
цитала, детето попита Христо Караславов 
„Защо не свириш на пианото?“, визирайки 
рояла в залата. Ето тук кралимарковите ка-
чества наистина му потрябваха! 

Накрая, ще  предложим на нашите чи-
татели едно стихотворение от „Денят на 
плашилата“. Не само за да влезем в нестан-
дартната стилистика на Христо Карасла-
вов, последният стих на творбата е загла-
вие  на статията:
Понеделници, в които ликуваме,
недели, в които мълчим.
Знаеш,
никога и никъде не е било лесно,
да си роден със щастливи очи.

Очите, които молят, те свързват със дру-
гите.
Очите, които изискват, си поделят света.
Щастливите не искат нищо от никого,
а да не искаш от никого нищо
не е лека съдба.

Но нима би разменила
смеха и простора, 
всички тези неуловими за думите
лъчезарни призраци, с които говориш
през посивелите думи на другите?

Затова
ликувай, когато в понеделник ликуваме,
и не тъгувай, ако в неделя мълчим –
Твърде красиво е, за да бъде и лесно
да си роден със щастливи очи

Йордан Енев

ДА СИ РОДЕН СЪС ЩАСТЛИВИ ОЧИ

Продължава от стр. 1
Татяна Йотова поднесе своя-

та поезия с акомпанимент на 
китара и стопли душите на мал-

ки и големи. За любопитните да 
научат историята на село Тюле-
ново беше беседата на истори-
кът Мартин Желязков. Твор-
ческата работилничка за деца 
ЛаЛУ&ГЕР предложи на мал-
ките си посетители да творят и 
да се забавляват. С концерт на 
Красимир Йорданов завърши 
вторият ден от арт събитието.

В събота, Родопа планина 
се пренесе на морския бряг с 
изпълненията на Борислав Ха-

джиев и Марин Бобев (на каба 
гайди). През третия ден бяха 
организирани водолазни кур-
сове за начинаещи.

Благодарение на компетент-
ната помощ на клуб „Приятели 
на морето“, в рамките на три 
дни, над петдесет човека усети-
ха тръпката да се потопят - бук-
вално и преносно - в красотите 
на подводната приказка в Тю-
леново. За останалите естети на 
природата имаше организира-
на разходка с лодка.

„Да запеем и заиграем“ беше 
наречена хоротеката, където 
всеки можеше да се хване на 

хорото или пък да научи стъп-
ките на любимото си хоро. В 
конкурса за най-добра рибена 
чорба се престрашиха 5 чове-
ка, като един от тях сготви две 
рибени чорби. Жури с предсе-
дател Николай Михайлов-уп-
равител на хотел „Делфина“ 
в Селото и членове, Мариян 
Желев-организатор на Фести-
вала и Маргарита Маркова от 
София оценяваха кулинарните 
произведения. За втори път Бо-
рислава Воденичарова от сто-
лицата приготви най-вкусната 
рибена чорба.

Част от фестивала беше и 
литературноте матине на Хрис-
то Караславов в Зеления обра-
зователен център. През фести-

валните дни занаятчии твориха 
на морския бряг, а сътвореното 
от тях беше подредено за люби-
тели и познавачи на изкуствата. 
В края на съботният ден беше 
концертът на Групата на Тара-
лежков. 

През последния ден бе про-
жекцията на документалния 
филм на писателя Николай Фе-
нерски „Резерват Северозапад“.

През четирите дни под от-
крито небе, много обективи за-
печатаха гледки от природата, 
моменти от сцената, творения-
та на арт участниците, усмив-
ките по лицата на малки и го-
леми. С надежда за нови срещи 
догодина и нови приятели.

Йорданка Радушева

ЧЕТВЪРТО ИЗдАНИЕ НА ТЮЛЕНОВО АРТ ФЕСТ

Арката „оживява“ върху платното 

Спектакълът „Заминавам“ на тюленовска сцена
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Победителите – с купата, капитаните на другите отбори дър-
жат в ръце грамоти за участие

Центърът за социална ре-
хабилитация и интеграция 
(ЦСРИ) е социално заведение, 
предоставящо услуги в общност-
та, свързани с извършване на ре-
хабилитация, социално-правна 
консултация, изготвяне и осъ-
ществяване на индивидуални 
програми за терапия. Предла-
гаме социални услуги за деца 
и възрастни, с цел подпомага-
не процесите на пълноценно 
включване във всички сфери на 
обществения и културен живот 
като равнопоставени личности. 
Екипът ни се състои от социален 
работник, медицинска сестра, 
рехабилитатор, трудотерапевт и 
психолог. 

Кой може да потърси под-
крепа при нас?

*Деца и възрастни с трай-
ни увреждания или временно 

нетрудоспособни.
Ред за кандидатстване:
*За да бъдете потребител 

на ЦСРИ, е необходимо да пода-
дете заявление по образец в Ди-
рекция “Социално подпомага-
не”, гр.Каварна. Винаги можете 
да потърсите съдействие при 
нас за набавяне и попълване на 
необходимите документи.

Вярваме, че е важно да:
*Потърсите правата си на 

граждани, защото институ-
циите са създадени за Вас!

*Приемете истината и не 
се страхувайте да направите 
проблема си достояние на дру-
гите, тъй като той е общест-
вено значим и заедно имаме 
по-голям шанс да бъдем чути!

Заповядайте при нас в дни-
те от 22 до 24 август от 8.00 до 
17.00ч.

Детски турнир по футбол 
на малки вратички се изигра 
на 16-ти август (четвъртък), 
на площадката в двора на СУ 
„Асен Златаров“ Шабла. Тур-
нирът бе в рамките на „Дни на 
морето Шабла 2018“. Участни-
ците – деца на възраст от 10 до 
14 години, се бяха разделили 
на четири отбора от по пети-
ма, като някои отбори имаха и 
резерви. Мачовете се играха в 
две полувремена по 12 минути, 
като по регламент, след равен-
ство в редовното време, следва 
изпълнение на дузпи. Съдия на 
всички мачове от турнира бе 
треньорът на „Нефтяник 2010“ 
Шабла, Владислав Овчаров.  
Малките футболисти бяха как-
то шабленци, така  и туристи в 
града ни и внуци на наши съ-
граждани, които гостуват тук 
през ваканцията. 

В първия полуфинален 
мач, „Националите“ разбиха 
„Fortnine players“ с 8:0. Трябва 
да отбележим, че „players“ ви-
димо бяха най-малките учас-
тници в надпреварата. Другата 
полуфинална среща се оказа 
най-оспорвания мач в турнира. 
В нея, „НЛО“ и „FС Шабла“ за-
вършиха 2:2 в редовното време. 
След изпълнението на наказа-
телните удари, ликуваха „НЛО“ 
– 5:3. С основен принос за това 
беше вратарят на „извънземни-
те“, Виктор Тодоров, който от-
рази две дузпи на противника. 

В мача за третото място, „FС 
Шабла“ надделяха над „Fortnine 
players“ с 2:0.

Купата на победители в тур-

нира заслужиха „Национали-
те“. На финала те се наложиха 
над „НЛО“ с 5:2. Първите три 
гола за шампионите, вкара 
дванадесетгодишният Мартин 
Пейчев (Мартин е от Езерец, 
но е нападател в детския отбор 
на „Калиакра“ Каварна), тези 
попадения се оказаха недости-
жими за техните съперници. 
Във финалния мач, участва и 
рожденик. Денислав Рухов от 
Варна, (футболист на „НЛО“) 
навърши 10 години в деня на 
срещата. Дени отбеляза и гол, 
който обаче се оказа недостатъ-
чен за неговия отбор.

След последния съдийски 
сигнал, всички малки футбо-
листи се събраха в центъра на 
терена, където бе и награж-
даването. Старши експертът 
„Младежки дейности и спорт“ 
в Общинска администрация 
Шабла, Живко Янев награди 
всички участвали отбори с гра-
моти, а победителите – с купа.

„Получи се добър турнир, 
станаха хубави мачове, най-ва-
жното е, че децата се забавлява-
ха“, каза за „Изгрев“ треньорът 
на „Нефтяник 2010“ Шабла и 
съдия на турнира, Владислав Ов-
чаров.  Влади разкри пред нашия 
вестник, че от настъпващия фут-
болен сезон, „Нефтяник“ няма да 
има представителен отбор нито 
при мъжете, нито при юношите. 
Единствено децата, набори от 
2005 до 2007 ще тренират на ста-
диона и при евентуални покани 
ще играят контролни срещи, и 
ще участват в турнири.

Йордан Енев

„НАЦИОНАЛИТЕ“ ВДИГНАХА 
КУПАТА В УЧИЛИЩНИЯ ДВОР
„Нефтяник 2010“ Шабла – само с детски отбор от есента

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО 
СЛУЧАЙ ДЕВЕТ ГОДИНИ ЦСРИ 

На 18 август, плаж „Север“ 
село Крапец беше домакин на 
турнира по плажен волейбол в 
рамките на Дни на морето, Ша-
бла 2018.

В надпреварата участваха 8 
двойки от Шабла и 3 от София. 
Турнирът премина във формат 
на директни елиминации.

Победител стана двойката 
многократни шампиони Дра-
гомир Димов - Християн Хри-

стов от Шабла. Те надделяха на 
финала над двойката Валентин 
Колев - Васил Гъров от Пло-
вдив с 2:1 гейма. Третото място 
остана за Николай и Никола 
Николови  от Шабла (баща и 
син).

Организаторите на турни-
ра благодарят за компетент-
ното съдийство на Йордан 
Павлов.

Изгрев

ТУРНИР ПО ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ

Николай Николов от Шабла спечели за-
ключителния турнир от веригата „Лятна те-
нис-лига Шабла 2018“. Финалният мач се игра 
в неделя, 12-ти август на Централния корт в 
Шабла. В него, Николов надигра в два сета 
Борислав Петров от Велико Търново с 6:2,6:4. 
Шабленецът контролираше срещата от нача-
лото до края, като вторият гейм на втория сет 
(най-дългия в мача) може би се оказа ключов 
за спечелването на двубоя. Тогава Петров се 
опита да пречупи своя съперник и да сложи 
началото на обрата, но шампионът удържа. 

Голготата за Николай се оказа полуфина-
лът му в събота срещу Жени Илиева от Езе-
рец. Както и в предходния турнир от лигата, 
и сега единият полуфинал се оказа по-оспор-
ван и интересен мач от финала. Срещата, за-
почнала малка преди 9 часа вечерта завърши 
след 11! 6:4,2:6,7:6(8:6) – Интригата и съспен-
са в този двубой трудно може да се опише с 
думи. „А бе, Ники, като Надал гониш всяка 
топка!“, тези думи на Жени към съперника й 
на една от почивките на корта най-добре оп-
исват сърцатата игра на Николов. Той играе 
тенис едва от миналата година, но израства 
в техническо отношение буквално за дни. В 
този турнир, той  „дърпаше“ съперниците 
си на мрежата с къси топки и слайсове, по-
добрил е значително защитната си игра от 
дъното на корта. Все още търси оптималния 
си сервис, но когато го намери както трябва 
– той е убийствен. Николай показа и феър-
плей, който зрителите аплодираха – в другия 

полуфинал, евентуалният му съперник във 
финала, Косьо Костадинов скъса корда на 
ракетата си и Ники му услужи със своята да 
доиграе срещата.

Заслужава да обърнем специално внима-
ние и на първата жена – участник в органи-
зираните от община Шабла турнири – Жени 
Илиева. В полуфинала срещу Николай, Жени 
компенсираше това, че е от „по-слабия пол“ 
донякъде с по-големия си опит на корта, до-
някъде с 13-те години в нейна полза. Но все 
пак, в края на трисетовия трилър, по-крехка-
та й физика си каза думата. В интерес на ис-
тината, трябва да кажем, че нямаше да е нито 
несправедливо, нито случайно, ако Илиева 
беше вдигнала купата. Тя се записа в старто-

вия лист като представител на Езерец, но си е 
шабленка. В момента живее в София, работи 
в испански спортен сайт. Жени е дъщеря на 
един от най-интелигентните футболисти, иг-
рали за „Нефтяник“ Шабла – Димитър Илиев 
(Войводата).

В другия полуфинал, Борислав Петров 
победи Константин Костадинов от Каварна 
с 6:4,6:2.

Ето и останалите участници в турнира: 
Петър Атанасов, Ивайло Иванов, Кольо Ва-
силев, Александър Николов и Живко Янев( 
Шабла); Георги Иванов (Каварна); Господин 
Кючуков (София); Габриела Петрова (Велико 
Търново); Петър Витанов, Радостин Стоянов 
и Пенчо Владов(Българево) и Роман Лобанов 
(Москва).

Главен съдия на турнира отново бе Живко 
Янев. Той изказва своята благодарност към 
11-годишната Маргарита Николова, която 
му помагаше с връщането на топките. 

Като равносметка от организираната от 
община Шабла „Лятната тенис-лига“ – за 
Николай Николов 2 от 3, той спечели откри-
ващия и последния турнир от Лигата. За да 
вземе шабленски голям шлем го спря Сава 
Караянев от Българево (актуалният шампи-
он на Каварна), той вдигна купата във втория 
турнир, проведен през юли.

Интервю с Николай  
Николов очаквайте в  

следващия ни брой
Йордан Енев

ШАМПИОНЪТ НА ШАБЛА ВЗЕ ТРЕТИЯ ТУРНИР ОТ ТЕНИС ЛИГАТА
Първата жена в официален турнир в Шабла – Жени Илиева впечатли на корта

След награждаването, отляво надясно – 
шампионът Николай Николов, съдията на 
турнира Живко Янев, финалистът Борис-
лав Петров и дъщеря му Габриела. Габи е 
в ръка с грамотата, с която бе наградена 
като най-млад участник в състезанието

„Изгрев“ – Вие сте израс-
нал в музикално семейство. 
Родителите ви ли начертаха 
пътя, който да изберете?

Георги Славчев – До 13 го-
дишна възраст - да, след което 
проведох разговор с родители-
те ми и те казаха: ти трябва да 
си избереш сам. Както Глен е 
казал, „Музиката е достатъчна 
за един живот, но един живот 
не е достатъчен за музиката.“ 

Т.е това беше най-сложното, 
най-предизвикателното нещо 
към мен. Аз обичам музика-
та и реших да остана в нея. 
Най-трудният избор за мен.

„Изгрев“ –Знаем, че вла-
гате много страст и чувство в 
изпълнението си. Как ги по-
стигате?

Г.С – Мисля, че това е даде-
но от генетика, дадено от Бога, 
вътрешна енергия от живота, 

защото всеки е роден с някакъв 
емоционален заряд.

„Изгрев“ – Участвали сте 
в композирането на филмова 
музика. В кои филми?

Г.С – Филмите, в които зву-
чи моя музика са късометраж-
ни, в момента излезе примиера 
на „Чикитито“- за една весела 
котка. Освен това съм писал и 
за документални филми, така 
че това не са известни дълги 
документални  филми.

„Изгрев“ – Какво ви раз-
казва пианото?

Г.С – Пианото разказва на 
публиката, а аз като творец се 
чувствам най-добре изразя-
вайки се чрез музика, звуци, 
хармонии, съчетание от зву-
ци. Пианото е император при 
инструментите и може всичко 
като един оркестър. Естествено 
оркестърът е много по-богат и 
по-красив, но и пианото не от-
стъпва.

 „Пианото разказва“ е израз, 
който на мен ми харесва като 
музициране. В днешно време 
като че ли е необходимо да об-
разоваме и привличаме публи-
ката, като обясняваме за пиеси-
те, за да могат да се почувстват 
по-близо до музиката.

„Изгрев“ – Какво мечтаете 
да изсвирите ?

Г.С – Със сигурност мога да 
ви кажа, че имам желание за 
най-различни произведения, 

но в момента искам до една 
година да завърша албум с че-
тири коледни песни. Нямам 
търпение те да бъдат поставени 
в краен вариант, а не да се блъс-
кат в главата ми. Да излязат на 
хартия, носител и да започна 
нещо друго.

„Изгрев“ – Автор сте на 
много произведения. На кого 
ще ги завещаете?

Г.С – Това, което се опитвам 
да направя е да се уча от ми-
налото. Понякога  завещавам 
отделни произдения на мои 
близки, приятели. Искам да ги 
оставя на всички онези, кои-
то още не са ги чули и аз не ги 
познавам. Както най-великите 
–  Моцарт, Бах, Шопен, Рахма-
нинов, Шостакович са ни заве-
щали своето творчество, а ние 
не сме имали честта да се запоз-
наем лично. Аз мога да преценя 
какви хора са били, как са тво-
рили, какъв е бил начинът им 
на мислене, изразяване – това е 
висше изкуство.

Ако успея и аз някой ден от 
мен да черпят идеи, знания от 
моите произведения, мисля, че 
е достатъчно като завещание за 
бъдещите поколения.

„Изгрев“ – Определете с 
една дума какво е за вас пиа-
ното?

Г.С – Живот.
Разговаря  

Йорданка Радушева

Георги Славчев е роден в Пловдив, в музикалното семейство 
на Дора и Атанас Славчеви. Младият Славчев е не само неверо-
ятно израснал пианист, но и завършен музикант. Лауреат на 
многобройни международни конкурси, носител на Artist Diploma 
от Cleveland Institute of Music, доктор на музикалните изкуства 
от University of Southern California – Лос Анжелис. Георги Слав-
чев концертира на три континента в най-престижни зали, 
включително в Карнеги хол. Солира на европейски и на амери-
кански оркестри, в това число и на Кливландския симфоничен 
оркестър.

В САЩ е обявен за „чужденец с изключителни постижения в 
изкуствата” – признание за много малък процент изтъкнати 
артисти.

Композира вокални и инструментални пиеси, филмова музи-
ка, като използва както традиционни акустични инструмен-
ти, така и най-новите електроакустични средства.

Автор е на химна на град Пловдив и е отличен с първа награ-
да в конкурса за композиция „7/8”.

Вдъхновени от оригиналните пиеси на Рахманинов за шест 
ръце на едно пиано, семейство Славчеви представят този нео-
бикновен ансамбъл пред публиката от 2003 г. Впечатлени от 
широките възможности на музикалния изказ на един инстру-
мент и насърчени от интереса и ентусиазма на слушателите, 
редица композитори създават и посвещават свои произведения 
на триото. Тази впечатляваща и забавна форма на камерно 
музициране е приета с бурни аплодисменти в България, Герма-
ния, Полша, Русия, САЩ и други.

Георги Славчев:

„ПИАНОТО ЗА МЕН Е жИВОТ.“


