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„Природата е изкуството на Бога.“
 Данте Алигиери

МИСЪЛ НА БРОЯ

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА  
ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА: 

Храм“Свети Георги 
Победоносец“

с.Тюленово

Банка ДСК - клон Шабла
Разплащателна 

сметка-02-24564008
IBAN- 

BG74STSA93000024564008

LIONS GROUP REAL ESTATE,
 съдейства за закупуването и продажбата  

на имоти в община Шабла.
Ако вие имате имот, за който искате да намерите най-до-
брия собственик, или познавате човек, който има такъв 

имот, можете да се обадите на:

 тел. 0886/22-85-99, Донка Ангелова

Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

НЧ „ЗОРА 1894“ ШАБЛА 
Ви кани на изложба-живопис

на РАДОСЛАВ НЕЙЧЕВ
Заповядайте на 

21 август 2020 година (петък) 
от 17.00 до 18.00 часа 
на  пред читалището. 

Изложбата може да бъде разгледана 
до 20 септември 2020 г. във фоайето 

на НЧ „Зора 1094“.

ВАЖНО! ВАЖНО!ВАЖНО!
Поради ремонтни дейности 

на водопровод по ул.“Марица“ 
в частта от кръстовището с 
ул.“Кубрат“ до ул.“Комсомол-
ска“в гр.Шабла, движението ще 
бъде затруднено.

Общинска администрация 
Шабла се извинява за създаде-
ните неудобства и призовава 
водачите на МПС да спазват 
правилата за движение и се съ-

образяват със създалата се път-
на обстановка.

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
26 август (сряда), 13:00 часа 

ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШАБЛА ЗА 2019 Г.

На  основание  чл.  140,  ал.  4  от  Закона  за  публичните 
финанси,  председателят  на  Общински  съвет  Шабла 
организира  публично    обсъждане  на  Отчета  за 
изпълнението  на  бюджета  на  Община  Шабла  за  2019 
година. 
Д-р Йорданка Стоева - председател на Общински съвет 
град Шабла отправя покана към жителите на Общината, 
представителите  на  бизнеса,  представителите  на 
средствата  за масово  осведомяване,  ръководителите  на 
бюджетни  звена,  неправителствените  организации  и 
цялата общественост за участие в публично обсъждане.
Обсъждането ще се проведе на 26.08.2020 година (сряда) 
от 14:00 часа в Пленарна зала на Община Шабла  на  II  
етаж – гр. Шабла, ул. „Равно поле” №35.

Отчетът за изпълнението на бюджета на Община 
Шабла за 2019 година е публикуван на интернет 

страницата на Общината: www.shabla.bg

НОВА ИНИЦИАТИВА ЗА ОБЛАГОРОДЯВАНЕ 
НА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА 

Неформалната гражданска група „Мяс-
то Езерец“, заедно със сдружение „БГ Бъди 
активен“ и съдействието на община Шабла, 
започват нова гражданска инициатива за 
облагородяване на публични пространства 
започва в  с.Езерец, под името “Партньор-
ство за красива и чиста среда” през 2020 г. 

От 21 до 23 август, в  Езерец ще се органи-
зира тридневно събитие на тема: обучения 
за организиране на събития без отпадъци, 
инициативи за облагородяване на пуб-
лични пространства и активизиране на 
местните общности, почистване на влаж-
ни зони, работилници за рециклиране, 
образователни инициативи за граждани 
за намаляване на отпадъците, акции за 
насърчаване на рециклирането и др.

Инициативата е част от програмата 
„Място България“ на сдружение „БГ Бъди 
активен“ и обхваща шест града - Пловдив, 
Варна, Русе, Шумен, Добрич и Силистра. 

Дейностите се осъществяват с подкрепата 
на Фондация „Кока-Кола“.

Инициаторът на „Партньорство за кра-
сива и чиста среда“ – „БГ Бъди активен“ ще 
работи с местни граждански сдружения в 
участващите шест града. Те ще бъдат под-
крепени с идеи, споделен опит и ресурси 

за реализирането на проектите в участва-
щите градове. Чрез своята дългосрочна 
програма от 2017 г. до сега организацията 
„Място България“ е помогнала на местните 
общности в 23 населени места да облагоро-
дят различни публични пространства.

Една от целите на инициативата „Парт-
ньорство за красива и чиста среда“  е да 
бъде повишена гражданската активност 
и отговорност, като местните общности 
бъдат въвлечени в процеса на обсъждане, 
избор, почистване и облагородяване на 
публични пространства, следвайки прин-
ципите на т.нар. Placemaking. Друга важна 

насока е провеждането на инициативи за 
намаляване и рециклиране на отпадъци-
те, като един от акцентите е почистването 
на площи край водни басейни. Проектът 
цели и да се създаде конструктивен диалог 
между граждански организации, местни 
власти и компании в името на дългосрочно 
партньорство за създаване и поддържане 
на красиви, удобни и чисти публични зони.

 „Място България“ е дългосрочна про-
грама за промяна на публичните простран-
ства в малки и големи населени места чрез 
активното участие на местните жители. Из-
ползвайки подхода на  Placemaking (за про-
мяна в средата) се постигат едновременно 
два много важни резултата – увеличава се 
гражданската активност и обществената 
отговорност на хората, а публичните прос-
транства стават по-чисти, красиви и дос-
тъпни, и се превръщат в център на социал-
ния живот за местната общност.

Програмата „Място“ започва през 2017 
г., когато е поставено началото на мрежа от 
партниращи граждански организации. За-
едно с местните жители за около две годи-
ни са променени зони в 20 населени места.

През 2019 г. дейността на „БГ Бъди акти-
вен“ се фокусира в Пловдив, където дейност-
ите за промяна на публичните пространства, 
намаляването на отпадъци и популяризира-
не на рециклирането са асоциирани с про-
грамата от събития на Пловдив 2019 - Евро-
пейска столица на културата. Организацията 
помага за разделното събиране на отпадъ-
ците на 32 големи събития, почистени са 10 
места в града, проведени са 14 публични ак-
ции  с участието на местните жители.

Програмата на събитието по дни и 
часове, четете на стр. 4

Изгрев

 ЧЕТВЪРТИ
 НАЦИОНАЛЕН

ТУРНИР ПО ЛЕКА
АТЛЕТИКА

„КОСТА ВАСИЛЕВ“

   за деца, юноши,  
девойки, мъже и жени

22 август 2020 г.  (събота)
градски стадион „Шабла“

09:45 часа

Организатор СКЛА 
„Нефтяник 2014“ със 

съдействието на
БФЛА

и община Шабла
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 24 август 2020 година 

се навършват
11 години от смъртта на

СТЕФКА ДЕНЧЕВА 
ВАСИЛЕВА

починала на 63 години
Дните минават неусетно, 

а споменът за теб е все така 
мил и скъп.

Почивай в мир!
От семейството

ИЗКУПУВАМ 
 земеделска земя в общините Шабла,  
Каварна, Балчик и Генерал Тошево. 

Консултация и подготовка на документи. 
Телeфон: 0579 7 70 11, 0885 838 354

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

Телефон:0878 263 071

КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ДАВАМ ПОД НАЕМ ТРАМБОВЪЧНА МАШИНА, 
подходяща за трамбоване на чакъл и пясък.

Цена: 45.00 лв. на ден
Телефон за контакти: 0882299020

ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ 
НА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ.

Телефон:0899 398 685, Иво Иванов

КУПУВАМ
КЪЩА ИЛИ АПАРТАМЕНТ В ШАБЛА

Тел за контакт:0885/11-70-51

ПРОДАВАМ
● 2 бр. дървообработващи машини: (абрихт + циркуляр) и 

фреза 
● котел на твърдо гориво – руски с чугунен плот за 150 кв.м 

отопляема площ
● 3 куб.м бичен  сух дървен материал (гледич) с дължина 3 м.

 тел. 0887960916

ПРОДАВАМ
ПРАСКОВИ ЗА РАКИЯ
Тел. за връзка – 0885/29-81-72

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ЦЕПЕНИЦИ: 

МЕШЕ И ГЛЕДИЧ – 90 ЛВ.

Телефон: 0888 78 12 66

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти,  

фрезоване  и цялостна обработка на парцели.

Телефон за контакт: 0884/52-50-80

НОВО РАЗПИСАНИЕ НА „ЮНИОН ИВКОНИ“ И „ЕТАП ГРУП“:
София – Шабла – тръгване в 10:30 ч., пристигане в Шабла 
-  19:05 ч.
София – Шабла - тръгване в 21:30 ч., пристигане в Шабла - 
05:40 ч.
Шабла – София – тръгване в 9:00 ч., пристигане в София - 
18:45 ч.
Шабла – София – тръгване в 20:30 ч., пристигане в София 
-  05:30 ч.

Работно време на офиса в Шабла в сградата на хостел 
„Шабла“ (откъдето тръгват и пристигат автобусите) - 

7:00 – 13:00 ч.

Телефон за връзка: 0879/356-055

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

АВТОБУСНА ЛИНИЯ НА ОБЩИНА ШАБЛА
ЗА КЪМПИНГ „ДОБРУДЖА“

Маршрутно разписание

Тръгване от Шабла:
9.00; 10.00; 11.00; 13.00; 15.00; 17.00 часа

От къмпинг „Добруджа“:
9.30; 10.30; 11.30; 13.30 ; 15.30; 17.30 часа

Маршрут: автогара „Шабла” – спирка „Община” – спирка 
„Мелница” – спирка „Герана” – къмпинг „Добруджа и обратно

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

На най-високи цени!
Телефон за контакт: 0887/70-75-41

 IV-ТИ ТУРНИР ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА
за деца, юноши, девойки, мъже и жени

 „КОСТА ВАСИЛЕВ”
ПРОГРАМА 

Час Дисциплина Пол кръг
09:45  Откриване на 

Турнира 
АТЛЕТИКА ЗА ДЕЦА

10:00 60 м. Момичета 2013-2014 г. Финал
10:15 60 м. Момчета 2013-2014 г. Финал
10:15 Скок от място Момичета 2013-2014 г. 2 опита
10:30 60 м. Момичета 2011-2012 г. Финал
10:30 Скок от място Момчета 2013-2014 г. 2 опита
10:45 60 м. Момчета 2011-2012 г. Финал
10:45 Скок от място Момичета 2011-2012 г. 2 опита
11:00 60 м. Момичета 2010 г. Финал
11:00 Скок от място Момчета 2011-2012 г. 2 опита
11:15 60 м. Момчета 2010 г. Финал
11:30 60 м. Момичета 2008-2009 г. Финал
11:30 Скок дължина                                            Момичета 2010 г. 3 опита
11:45 60 м. Момчета 2008-2009 г. Финал
11:50 Скок дължина                                            Момчета 2010 г. 3 опита
12:00 60 м. Момичета 2007 г. Финал
12:10 Скок дължина                                            Момичета 2008-2009 г. 3 опита
12:15 60 м. Момчета 2007 г. Финал
12:30 Скок дължина                                            Момчета 2008-2009 г. 3 опита
12:30 Гюле (2 кг.)                                                 Момичета 2008-2009 г. 3 опита
12:50 Скок дължина                                            Момичета 2007 г. 3 опита
12:50 Гюле (3 кг.)                                                 Момчета 2008-2009 г. 3 опита
13:10 Скок дължина                                            Момчета 2007 г. 3 опита

4-ТИ  ТУРНИР „КОСТА ВАСИЛЕВ” 2020 г.
12:30 100 м. Момичета под 16 години Финал
12:45 100 м. Момчета под 16 години Финал
13:00 100 м. Девойки под 18 години Финал
13:15 100 м. Юноши под 18 години Финал
13:30 Скок дължина                                            Момичета под 16 години 3 опита
13:30 100 м. Девойки под 20 години Финал
13:45 100 м. Юноши под 20 години Финал
13:50 Скок дължина                                            Момчета под 16 години 3 опита
14:00 200 м. Момичета под 16 години Финал
14:00 Гюле (3кг.)                                                 Момичета под 16 години Финал
14:10 Скок дължина                                            Юноши под 18 години 3 опита
14:15 200 м. Момчета под 16 години Финал
14:30 Гюле (4кг.)                                                 Момчета под 16 години Финал
14:30 200 м. Девойки под 18 години Финал
15:00 200 м. Юноши под 18 години Финал
15:00 Гюле (3 кг.)                                                 Девойки под 18 години Финал
15:15 200 м. Девойки под 20 години Финал
15:30 200 м. Юноши под 20 години Финал
15:30 Гюле (5 кг.)                                                 Юноши под 18 години Финал
15:30 Копие Девойки под 18 години Финал
15:45 Щафета 4х100 м Момичета под 16 години Финал
15:55 Щафета 4х100 м Момчета под 16 години Финал
16:00 Гюле                                               Мъже Финал
16:00 Копие Юноши под 18 години Финал
16:10 Щафета 4х400 м Девойки под 20 години Финал
16:30 Копие Жени Финал
17:00 Копие Мъже Финал

Състезанието се организира от СК  „Нефтяник 2014“  
със съдействието на  БФЛА и община Шабла

Време и място – 22.08.2020 година (събота)  
на стадион „Шабла“,  гр. Шабла от 9:45 ч.

Продавам 
СПЕШНО КЪЩА В ШАБЛА

намираща се на ул. „Свобода“ №15
Телефони: 

0896 85 9671; 0892 77 24 01; 0892 00 1874

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ ИЗПЪЛНЯВАНИ 
ОТ И ДО АВТОГАРА ШАБЛА, КЪМ 18 АВГУСТ 2020 Г.

Шабла – Варна - 9:00 часа (межд. спирки – Горун; П.Чунчево; 
Х. Димитър; Каварна; Балчик, ежедневно)
Шабла – Варна - 12:20 часа (межд. спирки – Горун; П. Чунчево; 
Х. Димитър; Каварна; Балчик, без събота и неделя)
Шабла – Варна - 16:15 часа (межд. спирки – Горун; П.Чунчево; 
Х. Димитър; Каварна; Балчик, ежедневно)
Шабла – Варна – 17:00 часа (межд. спирки – Горун; П.Чунчево; 
Х. Димитър; Каварна; Балчик, ежедневно)
Варна – Шабла - 8:50 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; 
Х. Димитър; П. Чунчево; Горун, без събота и неделя)
Варна – Шабла - 12:30 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; 
Х. Димитър; П.Чунчево;  Горун, ежедневно) 
Варна – Шабла – 15:00 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; 
Х. Димитър; П.Чунчево; Горун, ежедневно) 
Варна – Шабла - 18:40 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; 
Х. Димитър; П.Чунчево; Горун, ежедневно)  

Автогара Шабла, препоръчва преди да предприемете 
пътуване да потърсите информация за наличието на 

превози на телефон: 05743/ 4335 всеки делничен ден от 07.00 
ч. до 10.00 ч. преди обяд и  след обяд от 12:10 ч. до 17:10 ч.

О Б Я В А
Общинска  администрация  гр.Шабла  на  основание  чл.14, 
ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл.86, ал.1, т.1, чл.91, т.1, чл.93, 
т.2  и  чл.94  от  НРПУРОИ,  Решение  на  Общински  съвет  - 
Шабла № 96/ 12.06.2020 г. и Заповед № РД-04-357/07.08.2020 
г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за 
отдаване под наем на земеделски земи за срок от 1 (една) 
стопанска година 2020-2021 г.  Списъкът  с  обявените  на 
търг имоти е достъпен на интернет адрес: www.shabla.bg в 
раздел Търгове. Начална тръжна цена – 75лв./дка.
Търгът ще се проведе на 27.08.2020 г. (четвъртък) от 09:30 
часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Стойността  на  документацията  е  20.00  лв.(двадесет  лева) 
и  се  заплаща  в Данъчна  служба  –  стая  109  до  17:00  ч.  на 
26.08.2020 г.
Получаването на тръжната документация става  в Центъра 
за  обслужване  на  граждани,  стая  106  на  Общината,  след 
представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от 
началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и 
се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: 
IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 
17:00 часа на 26.08.2020 г. 
Оглед  на  имотите  всеки  работен  ден  от  17.08.2020  г.  до 
26.08.2020г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 от 17.08.2020г. до 17:00 
часа на 26.08.2020 г.

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

ТЪРСЯ
ДА НАЕМА ЖИЛИЩЕ, 

ДЪЛГОСРОЧНО.  
По възможност срещу поддръжка или 

минимален наем.
Тел. за връзка:  

0893/65-14-34; 0894/68-55-75
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БЛАГОДАРНОСТ
На 12 август присъствахме 

на симфоничния концерт в 
Градския парк.

Приятно впечатление ни 
направиха подредените и око-
пани цветни алеи, или с една 
дума - чистотата в това лю-
бимо място за отдих на нас, 
местните жители и гости на 
общината.

Разбрахме, че пряката рабо-

та по градинките дължим  на 
две жени - София и Тодорка, 
които се грижат за поддръжка-
та на парка.

Нека всички пазим това скъ-
по кътче за нашите деца и вну-
ци, защото за нас той е визит-
ната картичка на града ни.

Султанка и Христо  
Драганови

Шабла

ПОЕТИЧЕН КЪТ

КЛЮЧ ЗА МОРЕТО
Морето ме раздира…
Морето ме извайва…
Навярно за Всемира
то знае всички тайни.
Защото ме докосва
с вълни от бяла мъдрост.
Защото съдбоносно
във дните ми се сбъдва.
Морето е тревога…
Морето е спасител…
Мистичното си лого
в душата ми заплита.
И аз ще го разнищтвам
до край…Докато дишам.
Защото е огнище
от светли многостишия.
Морето е и спомен…
Морето е и път…
Без него съм бездомна.
Със него съм безплътна.
Предричами светулки, 
тъй, сякаш е орисник…
със нежност ме разбулва…
И ме дописва
                     с  писък.

Радостина Драгоева - Лауреат на Специалната награда 
на СБП в четвъртото издание на  

Националния литературен конкурс
 „Георги Давидов“-2014, Шабла

Фотооко

Прекрасното лято на Ники и Поли, прекарано в родния град на 
тати- Шабла

ВЕЧЕР НА СЛАВЯНСКАТА 
ПЕСЕН С ДЕСИ И КРАСИ

За радост на ценителите на 
славянските езици и култура, 
Десислава Донева и Красимир 
Бончев, превърнаха вечерта на 
15 август във вечер на славян-
ската песен. В градинката на 
Зеления образователен център 
в Шабла талантливите ни съ-
граждани, с изпълненията си 
покриха най-широк спектър от 
тематиката, която бяха обявили 
за концерта си. От фолклорни-
те родни „Лудо-младо“ „Лале 
ли си, зюмбюл ли“ и руски „Ой 
цветет калина“ и „Гагара“ през 
вечни хитове и съвременни 
песни но най-вече на българ-
ски  и руски: „Не ме гледай 
така, момче“ и „Чакам те“ на Ка-
мелия Тодороова „По-полека“ 

на „Обичайните заподозрени 
„Песен за приятеля“ и „Огън на 
брега“ на Асен Масларски, „По 
първи петли“ на Васил Найде-
нов, „Булевардът“ на Михаил 
Белчев, „Богатство“ на Тангра, 
„Не съм избягал“ на Камен Во-
деничаров и - „От ден на ден“ на 
„Щурците“, песента към филма 
„Тримата мускетари“ на Ми-
хаил Боярский,  „Мгновения“, 
„Земля в илюминаторе“, „Без 
меня тебе“ на  Алла Пугачова, 
„Конь“ на „Любэ“…Публиката 
се наслади още на украински, 
чешки, сръбски, македонски и 
полски песни в изпълнение на 
известния в Шабла и общината 
дует.

Изгрев

От редакционната ни поща

OTЗВУК
Спокойна лятна вечер, пре-

красна обстановка в градския 
парк на Шабла и феерия от 
гласове. Така мога да опиша чу-
десното си преживяване на 12 
август тази година.

Виновник за това „пъте-
шествие по Средиземноморие-
то” беше гостуващият оркестър 
от град Враца „Симфониета”.

Насладихме се на истинско 
изкуство, от каквото публиката 
очевидно имаше нужда.

Италиански канцонети, 
френски шансони, испански и 
гръцки песни изпяха

Валентина Корчакова- сопра-
но и тенорите Марио Николов  
и Георгиос Филаделфевс. Всяко 
изпълнение беше предхождано 
от елегантен и забавен разказ за 
историята на съответната песен, 
представен от диригента на ор-

кестъра Христо Павлов.
Популярните произведе-

ния бяха често прекъсвани от 
бурните аплодисменти на пуб-
ликата, с която гостите контак-
туваха  непринудено и с много 
настроение. 

Времето премина неусетно, 
усещането беше чудесно, вълшеб-
ните гласове задоволиха вкуса и 
на най-претенциозните меломани.

И финалът на концерта беше 
впечатляващ, когато на сцената 
се качи нашият съгражданин 
Живко Желев- тенор. Той чу-
десно се вписа съвсем импро-
визирано в програмата на гос-
туващите музиканти. 

Изпратени с бурни апло-
дисменти и възсгласи „искаме 
още”, гостите обещаха отново 
да се върнат в Шабла.

Димитричка Иванова

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ЕДИН КОНЦЕРТ
На 12 август, в Градския 

парк се състоя концертът 
„Пътешествие по Среди-
земноморието” на оркестър 
„Симфониета“от  Враца. Сил-
но впечатление ми направи 
големият оркестър от мъже и 
жени (цигулари) , както и гла-
совете на солистите. Те изпъл-
ниха италиански канцонети, 
френски шансони, испански 
и гръцки песни. Много от тях 
са добре познати на нас, от 
по-старото поколение и ние 
от публиката непрекъснато 
пеехме с Валентина Корчако-
ва, Марио Николов  и Георги-
ос Филаделфевс – „Мама сан-
танто феличе“, „Санта Лучия“, 
„Трандафил де ла Молдова“, 
„Спете скъпи очи“, „Ира ко-
мандо, мукеро порто кере“, 
„Борина надена манисо“, 

„Дорме, дорме бамбино метро 
ла пуела перке“…

Диригентът Христо Павлов 
шеговито представяше поред-
ните песни, някои от които 
бяха непознати за нас.

Под августовското небе, ор-
кестър, солисти и публика се 
сляхме в едно в мечтаното си 
изпълнение!

След концерта си направих 
снимки с певците. Аз бях об-
лякла тениска с изображение 
на Фара Шабла, с което исках те 
да си спомнят кога са идвали в 
Шабла…

По време на заснемането си 
тананиках песните, а  Георгиос 
остана изненадан, когато му 
казах, че съм родом от Дупни-
ца – явно тенорът познаваше и 
родния ми град…

Катерина Недялова

МУЗИКАЛНО ПЪТЕШЕСТВИЕ В 
ГРАДСКИЯ ПАРК

На 12 август в Градския парк 
на Шабла гостува „Симфониета 
Враца“.

В концерта, наречен „Пъ-
тешествие из Средиземно-
морието“ бяха включени  
популярни гръцки и испански 
песни, италиански канцонети и 
френски шансони.

Диригентът Христо Павлов, 
солистите Валентина Корчако-
ва (сопрано) и Марио Николов 
(тенор), както и специалният 

гост -  Георгиос Филаделфевс 
(тенор), с изпълненията си пре-
несоха публиката в един екзо-
тичен южен свят и пренесоха 
средиземноморския дух за една 
вечер в шабленския парк .

Над два часа певците се 
раздаваха за почитателите на 
своята музика, а със сигурност 

спечелиха и нови такива. 
В края на концерта на сце-

ната се качи нашият съгражда-
нин, оперният певец, Живко 

Желев, който се присъедини 
към солистите. Шабленският 
вариант на „Тримата тенори“, 
плюс сопраното Валентина 
Корчакова закриха впечатля-
ващото събитие.  „Шабла. По-

реден концерт от турнето ни 
с уникална публика и нести-
хващи аплодисменти. Благо-
даря!    Незабравима среща с 
любим колега и приятел, звезда 
на Музикалния театър, оперите 
в Загреб, Бремен и още много 
оперни театри, и гордостта на 
Шабла - големият Живко Же-

лев! Благодаря на прекрасния 
оркестър „Симфониета Вра-
ца“  и маестро Христо Павлов! 
Незабравими емоции!“ – това 
написа във Фейсбук-страни-
цата си непосредствено след 

концерта, един от изпълните-
лите, които обраха овациите на 
шабленци и гостите на града – 
Марио Николов.

Лятното турне на симфо-
ниетата стартира на 10 август в 
Търговище и ще приключи на 3 
септември в Горна Оряховица.

Изгрев

Отляво-надясно на снимката: Марио Николов, Валентина Кор-
чакова и „домакинът“ им – Живко Желев.

Марио Николов и Георгиос Филаделфвс – с почитания към дама-
та Валентина Корчакова

Живко Желев изправи на крака публиката на финала на концерта.
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Павлета Проданова: „ДЖАЗЪТ Е СВОБОДА И ОТДАДЕНОСТ!“
През миналата година, в Езерец се проведе първото издание 

на джаз феста „Джаз до морето“. Основен организатор и гла-
вен двигател на джаз феста беше музикантът Павлета Прода-
нова, а концертът се осъществи със съдействието на община 
Шабла. Идеята на г-жа Проданова беше събитието да се про-
вежда всяка година, за да се популяризира районът и да се при-
влекат като гости туристите по Северното Черноморие. На 5 
август т.г., любителите на възникналите в края на XIX в. в Ню 
Орлиънс култура и музикален стил от общината, както и от 
България, и чужбина се насладиха на втория „Джаз до морето“ 
в Езерец. Това бе и повода, от „Изгрев“ да се срещнем с Павлета 
Проданова:

„Изгрев“ – Здравейте, г-жо 
Проданова. „Джаз до морето“ 
се осъществи за втори път в 
нашата община, можем да ка-
жем, че вече фестът се е утвър-
дил в културния ни календар и 
вече е станал традиция. Бихте 
ли сравнили двете издания на 
„Джаз до морето“? Очертава 
ли се вече някаква градация?

Павлета Проданова – Да, 
тази година джаз фест „Джаз 
до морето“ се проведе за втори 
път. Щастлива съм че интере-
сът беше отново голям и вече 
можем да кажем, че фестът се 
превърна в традиция. Участва-
ха музиканти, които се изявя-
ват не само в България, но и на 
много места в чужбина. Някои 
от тях са преподаватели в Му-
зикални Академии, компози-
тори или участват в различни 
музикални проекти. Миналата 
година бяха Веселин Весели-
нов-Еко (бас китара), Мирослав 
Иванов (китара), Митко Се-
мов (ударни) със специалното 
участие на Стефан Вълдобрев. 
Беше невероятно преживяване, 
публиката остана изключител-
но доволна от изпълненията 
на музикантите. Успяхме и да 
организираме уърк шоп в Зе-
леният център за децата, къде-
то преподавателят от Дрезден 
Франк Нестлер запозна децата 
с саксофона като музикален ин-
струмент. Тази година участва-
ха Ангел Заберски трио - Ангел 
Заберски (пиано), Стоян Янку-

лов-Стунджи (ударни), Борис 
Таслев (контрабас). Те изпъл-
ниха аранжименти от проекта 
„Джаз Будоар“ с участието на 
Вера Шандел. Участваха още: 
Франк Нестлер (саксофон) 
Пламена Костова (вокал) и на 
пианото бях аз. Ангел Забер-
ски-син е пианист, композитор 
и преподавател. Основател на 
„Ангел Заберски трио и ок-
тет“. Автор на пиеси и творби 

на класическа и джаз музика. 
Стоян Янкулов-Стунджи се 
изявява в джаз, поп и етно му-
зиката. Борис Таслев участва в 
различни формации и проекти 
с много изявени музиканти. 
Вера Шандел е част от трио 
„Сантиментал суинг“, тя заед-
но с Михаил Йосифов възраж-
дат суинга в България. Франк 
Нестлер е преподавател в Дрез-
денската музикална академия. 
Създава „Франк Нестлер трио 
и секстет“. Участва в различни 
проекти в Германия. Пламена 

Костова завършва тази година 
поп и джаз пеене в Академията 
за музикално, танцово и изоб-
разително изкуство „Проф. 
Асен Диамандиев“ в Пловдив с 
преподавател Петър Салчев. Тя 
експериментира в джаза и им-
провизира макар и на нейната 
крехка възраст. За себе си мога 
да кажа че се занимавам отдав-
на с музика. Преподавала съм, 
работила съм в чужбина. Имам 

концерти с класическа музика, 
но любовта ми към джаза си ос-
тана. Огромно удовлетворение 
изпитвам, че успях да привлека 
общност и хора към това непо-
знато за повечето хора място и 
по този начин да популяризи-
рам района и местността.

„Изгрев“ – Възпрепятства-
ха ли според Вас противоепи-
демичните мерки, въведени за 
масовите събития присъстви-
ето на някои от вашите почи-
татели?

Павлета Проданова – Да, 

имах познати и гости, които не 
дойдоха по тази причина, но 
въпреки всичко интересът беше 
огромен. Много хора дойдоха от 
по-близките дестинации - Ва-
рна, Добрич, Шабла, Каварна, 
Балчик както и туристи. Имаше 
над 400 души публика...

„Изгрев“ – Какво е джазът 
за Вас?

Павлета Проданова – Джа-
зът е първо свобода и отдаде-
ност. Игра със звуци, джазът е 
магическа смес от много неща. 
Джазът може да бъде дълбок, 
плътен и тъжен. Може да бъде 
и извисен, светъл, красив. Усе-
тиш ли го се чувстваш щастлив. 
Всичко, което е свързано с ори-
гиналното и импровизацията 
на момента като емоция, за мен 
е джаз.

„Изгрев“ – Акомпанирахте 
на пианото на дъщеря си, Пла-
мена Костова за изпълнение-
то на нейна авторска песен, с 
какви чувства?

Павлета Проданова – Раз-
бира се, че съм горда, че това 
се случва. И двете сме творче-
ски настроени. Тази песен беше 
създадена като поп музика, но 
решихме да я променим и смя-
там, че се получи чудесно. Тя е 
свързана с лятото. Не случай-
но се казва „Синьо небе“. Вло-
жихме много импровизация в 
това парче и смятам, че стана 
много добре, съдейки от това, 
как я прие публиката.

„Изгрев“ – Какво ще поже-
лаете на нашите читатели, на 
жителите на община Шабла, 
на почитателите на джаза в 
България?

Павлета Проданова – По-
желавам на читателите на „Из-
грев“, на жителите на община 
Шабла да бъдат здрави, да вяр-
ват в доброто и различното от 
статуквото. Благодаря на всич-
ки за вниманието и съдействи-
ето. До нови срещи!

„Изгрев“ – Благодаря ви за 
това интервю.

Павлета Проданова – И аз 
Ви благодаря за интереса.

Разговаря Йордан Енев

Джазът на феста в Езерец запали и съвсем млади меломани…

СКЛА „НЕФТЯНИК 2014“ „ЗАГРЯ“ С 4 МЕДАЛА ПРЕДИ 
ТУРНИРА В ШАБЛА

Седмица преди „домашния“ турнир, 
„Коста Василев“ (на 15.08., събота), състе-
зателите на СКЛА „Нефтяник 2014“ Шабла, 
Кремена Димитрова и Лияна Ангелова се 
представиха блестящо на Националния 
турнир по хвърляния „Дионисополис“ в 
Балчик. Най-реномираната надпревара в 
хвърлянията в България, този път бе съ-
брала 106 атлети от 14 клуба в „Белия град“.

На състезанието по хвърляне на чук във 
възрастова група 2007 – 2008 г., Кремена (р. 
2008 г.), заслужи сребърния медал с 28.20 
м. Съученичката й в СУ „Асен Златаров“ 
Шабла, Лияна Ангелова се нареди до Кре-
ми на почетната стълбица. В първата си 
официална изява, Лияна извоюва бронза 
с постижение от 17.88 м. По-голямата с го-
дина от нашите момичета победителка от 
СКЛА „Добруджа“, спечели с резултат 30.05 
м. Медалите на призьорките в коронната му 
дисциплина окичи олимпийският младеж-
ки вицешампион и европейски олимпийски 
шампион са младежи – Валентин Андреев.

В тласкането на гюле във възрастовата 
си група, Кремена отново бе безапелацио-
нен шампион с 9.55 м. – лично постиже-
ние за нашата лекоатлетка! За класата на 
най-добрия спортист на Шабла в момента, 

красноречиво говори факта, че резултатът 
на Кремена Димитрова бе по-добър от тези 
на момчетата в нейната възрастова група!  
Само роденият през 2007 година шампион 
при момчетата от СКЛА „Хамер“ Трявна я 
надскочи с по-малко от половин метър...

Лияна отново бе до своята съученичката и 
приятелка Кремена на стълбичката на по-
бедителите, този път и двете на едно стъпа-
ло по-нагоре от състезанието по хвърляне 
на чук – Креми първа, Лияна втора с 6.28 м.

Малко не достигна на Калоян Ялнъзов 
(p.2010 г.) да спечели медал. В хвърлянето 
на вортекс (детско копие)  при момчетата, 
родени през 2009 – 2010 г., Коко се нареди 
четвърти с резултат 28.78 м.

Ето какво каза председателят на УС  и 
треньор на СКЛА „Нефтяник 2014“, Весе-
лин Василев след завършването на турнира 
„Дионисополис“ пред „Изгрев“: „Панде-
мията възпрепятства някои състезатели да 
дойдат на най-престижното състезание в 
хвърлянията в страната, но въпреки това 
стана силен турнир с много добри резулта-
ти. Доволен съм от децата, от резултатите 
им. Радвам се,  че в първото си официално 
състезание, Лиянка се окичи с два медала. С 
Кремена работим за прескачане на „кота 10 
метра“ в гюлето. Използвам възможността 
да поканя всички любители на леката атле-
тика от Шабла и общината на Градския ста-
дион в събота на турнира „Коста Василев“, 
разбира се, при спазване на всички проти-
воепидемични мерки.“   Йордан Енев

Кремена пак шампионка на гюле, тя и  
Лияна Ангелова – с по два медала в Балчик

Кремена Димитрова и Лияна Ангелова. 
Под тях на почетната стълбичка – тре-
ньорът им Веско Василев, когото млади-
те шабленски лекоатлетки  са окичили с 
извоюваните от тях в Балчик медали.

Пано, нарисувано от председателя на МК „Орлите“, Любен Цон-
ков.

МОТОСРЕЩА „ШАБЛА 2020“

От 14 до 16 август на към-
пинг „Добруджа“ Шабла се 
проведе шестия мотосъбор, 
организиран от мотоклуб “Яс-
требите“ Добрич. По традиция 
в един от дните на събора беше 
предвидена организирана оби-
колка на града със съдействие-
то на местния мотоклуб “Деца 
на изгрева“ и РУ „Полиция“. 
Над 600 любители на високите 
скорости  се включиха в тазго-
дишното издание на мотосъбо-
ра. За доброто настроение на 
присъстващите имаше много 
музика и забавни игри. Оказа 

се, че за събора са дошли мо-
тористи от Молдова, Словения, 
Румъния и Турция.

Най-малкият участник, кой-
то управляваше мотор (детски) 
беше на 4 години. На събитието  
присъстваше и горд собстве-
ник на „Yamaha R1“, произведен 
преди година.

Организаторите на мото-
събора изказаха своята благо-
дарност към общинското ръ-
ководство и всички спонсори, 
направили събитието възмож-
но.

Изгрев

ПРОГРАМА НА „ПАРТНЬОРСТВО ЗА 
КРАСИВА И ЧИСТА СРЕДА”  ЕЗЕРЕЦ  2020:   

21 АВГУСТ (петък)
17:00 - Представяне на „Мяс-

то Езерец“ - Паркът пред кмет-
ството

17:30 - Беседа на тема реша-
ване на проблема със замърся-
ването на влажните зони и мор-
ските територии на Северното 
Черноморие с участие на еколо-
зи, местни граждани, общински 
представители и организации. 
Водещ: Илиян Илиев, експерт 
еколог - Паркът пред кметството

17:30 - 19:30 - Работилница 
за малки и големи „Боклук съ-
бери, изкуство сътвори“. Кон-
струиране на риба-кош - Чита-
лище „Отец Паисий 1901 г.“

17:45 - Представяне на арт 
инсталация „Сфера“ на визуал-
ния артист Нено Белчев - Пар-
кът пред кметството

20:30 - Кино „Без отпадъци“ 
Специално подбрани къ-

сометражни филми от фил-
мовия фонд на международен 
фестивал Карантината на тема 
взаимоотоншения „Човек-Мо-
ре-Отпадъци“ - Дворът на чи-
талище „Отец Паисий 1901 г.“

22 АВГУСТ (събота)
16:00 - Анимирана разходка 

с доброволци за опознаване на 
местните природни ценности и 
почистваща акция около

Езерецки канал и Езерецко 
езеро. Начало - Паркът пред 
кметството

17:30 - 19:30 - Работилница 
за малки и големи „Боклук съ-
бери, изкуство сътвори“. Кон-
струиране на риба-кош - Чита-
лище „Отец Паисий 1901 г.“

18:00 - БитАрт Битак – за 
рециклирани продукти и съ-

кровища от старите скринове. 
Рециклирай, сътвори, преиз-
ползвай,  продай, подари или 
дари. Под музикалния съпровод 
на: DJ MariAna - Паркът пред 
кметството

20:30 -  Кино „Без отпадъци“
Специално подбрани къ-

сометражни филми от фил-
мовия фонд на международен 
фестивал Карантината на тема 
взаимоотношения „Човек-Мо-
ре-Отпадъци“ - Дворът на чи-
талище „Отец Паисий 1901 г.“

23 АВГУСТ (неделя)
16:00 -  Животните, приро-

дата и ние – почистваща акция 
на плажа с доброволци в ком-
панията на красивите коне от 
конна база Спасово. Начало - 
Паркът пред кметството

18:00 - Представяне и мон-
тиране в селото на творбите от 
работилница „Боклук събери, 
изкуство сътвори“ и израбо-
тената риба-кош - Читалище 
„Отец Паисий 1901 г.“

20:30 - Кино „Без отпадъци“
Специално подбрани къ-

сометражни филми от фил-
мовия фонд на международен 
фестивал Карантината на тема 
взаимоотношения „Човек-Мо-
ре-Отпадъци“ - Дворът на чи-
талище „Отец Паисий 1901 г.“

Допълнителна информация 
за инициативата може да се на-
мери в сайта  thespor.bgbeactive.
org  и във Фейсбук страницата 
„Място България“.

При интерес за контакти с 
организаторите: 0886 41 18 63 
Елен Сабатини, НЧ „Отец Па-
исий“ 1901 г.

Email: nchpaisii@abv.bg


