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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Чисто народният мъж дава всичко, па и себе си жертва.“
Васил Левски

МИСЪЛ НА БРОЯ

За жителите и гостите на община Шабла

СУПЕРМАРКЕТ 
ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, 

 

рибен магазин в него и 
автомивка на самообслужване

отвори на 15 юли 2021 година

в село Езерец 

ИВАН 
МИНЧЕВ 
ВИ КАНИ НА 

ИЗЛОЖБА
„През маската 

на един рак“
Откриването ще се 
състои на 24 юли 
2021 г. (събота)

от 19:30 ч. в Зелен 
център, гр. Шабла
З А П О В Я Д А Й Т Е!

СЪОБЩЕНИЕ
Обявеното в бр.27 от т.г. в. 

„Изгрев“за 17.07.2021 г. състе-
зание по подводен риболов за 
купа „Шабла“ не се състоя по-
ради неподходящи метеороло-
гични условия. 

Турнирът от IV кръг от се-
рията състезания за купа „Бъл-
гария“ е отложен за  31.07.2021 
г. (събота) Състезанието ще 
се състои при същите условия 
и на същото място  - над лод-
костоянката на с. Тюленово в 
хотел-ресторант „Делфина“.

Моля, заповядяйте!
УС на СНЦ „Морски клуб 

Портус Кариа“

НАЦИОНАЛЕН СКАУТСКИ ЛАГЕР  В ШАБЛА
Националният скаутски 

лагер - „Фарът - 110 скаутски 
приключения“ стартира на 
16 юли в Градския парк в Ша-
бла и ще продължи до 21 юли. 
Организация на българските 
скаути (ОБС) провежда своето 
най-голямо събитие за годи-
ната сред алеите на красивия 
ни парк. Стотици скаути от 
цялата страна и техните лиде-
ри-доброволци  се събраха, за 
да отпразнуват 110 години от 
запалването на искрата на ска-

утството в България. Децата и 
младежите от ОБС  играха и  се 
забавляваха, докато неусетно 
придобиват полезни умения за 
живота. Доброволците от ор-
ганизацията  се постараха да 
подготвят подобаващ празник. 
Лагерните дейности за децата 
и младежите  включваха много 
увлекателни моменти на пла-
жа – скаутите се наслаждаваха 
на морските вълни, на топ-
лия пясък и парещото слънце. 
Лагерният огън, нощите под 

звездите и всички предиз-
викателства, които учас-
тниците  преодоляваха  
рамо до рамо  допълваха 
преживяването.

Желанието на орга-
низаторите е да проведат 
един незабравим лагер за 
децата, а хубавите емоции 
и спомени да останат дъл-
го след като те пораснат. 
Това и се случва в момента 
в Градския парк на Шабла, 
и по уникалните с природ-
ните си дадености кътчета 
на общината.

„Изминалата година бе 
много тежка за всички, но 
даде особено силно отра-
жение върху децата и тях-
ната психика. Необходимо 
е да направим всичко по силите 
си, за да върнем тяхната жиз-
нерадост, да им позволим да се 
почувстват свободни и да ги 
вдъхновим. Времето прекарано с 
приятели в игри и приключения 
е най-ценното за тях и именно 
тези възможности им предос-
тавя националният скаутски 
лагер.“ – споделиха за „Изгрев“ 
бившият председател на ОБС, 
шабленецът Живко Жечев и на-
стоящият президент на органи-

зацията – Слав Гиндянов.
Организация на български-

те скаути изразява специални 
благодарности на Община Ша-
бла и лично на кмета Мариян 
Жечев, че подкрепиха идеята 
да се превърне Градския парк 
в арена за това приключение, 
както и за професионалното 
отношение и съдействие във 
всички аспекти по време на 
подготовката на събитието.

Изгрев

ТЪРЖЕСТВО ПОСЛУЧАЙ 184 ГОДИНИ 
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛЕВСКИ

На 16 юли, пред бюст-памет-
ника на Васил Левски в центъра 
на Шабла, бивши и настоящи 
ученици на СУ „Асен Златаров“ 
в града изнесоха програма, пос-
ветена на 184 години от рожде-
нието на Апостола на българ-
ската свобода. Литературната 
композиция включваше: части 

от есето “Неповторимият” на 
проф. Марко Семов, от кино-
романа „Аз съм Левски“ на Ра-
дой Ралин, от пиесата „Тайната 
вечеря на Дякона Левски“ на 
Стефан Цанев, разказа „Апос-
толът в премеждие“ на Иван 
Вазов и стихотворението „Над 
тефтерчето на Левски“ на Да-
мян Дамянов. Присъстващи-
те пред паметника хора чуха 

и една от любимите песни на 
Левски – „Отдавна ли си, мом-
не ле калугерица?“.

След като всички почетоха с 
едноминутно мълчание памет-
та на най-светлата личност в 
нашата история, венци и цветя 
на паметника положиха: Об-
щински съвет Шабла, Кметът 

на община Шабла, Общинската 
организация на офицерите и 
сержантите от запаса и резерва, 
Центърът за социална рехаби-
литация и интеграция, Центъ-
рът за обществена подкрепа, 
Общинският детски комплекс, 
народно читалище „Зора 1894“ 
Шабла,  политическа партия 
ГЕРБ  и граждани.

Изгрев

Усмивки в скаутския лагер…

Скаутите строят макет на Фара 
Шабла в Градския парк.
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КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

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:

Тел. 0886/22-85-99 – Донка Ангелова

ПРОДАВАМ
ДВА ДЕКАРА ПРАЗНО МЯСТО В ЛОЗОВИЯ МАСИВ 
на гр. Шабла – пътя за с. Горичане. Също така лозе 

в с. Горичане и 7 декара дворно място в селото.
Телефон за връзка - 0882/59-20-60

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

СТУДИО ЗА КРАСОТА 
„FANTASY“

Работи 7 дни в седмицата със или 
без предварително записване.

За записване на час – телефони 
0886/22-85-99 и 0889/69-11-16.

Ателието се намира срещу входа на 
банка ДСК в Шабла.
Моля, заповядайте!

ПРОДАВАМ 

ПАРЦЕЛ 3 501 КВ.М В СЕЛО ТЮЛЕНОВО, 
В РЕГУЛАЦИЯ С ТОК И ВОДА. 

Цена по споразумение.

Телефон:0898 920 946

ИЗКУПУВАМ  
земеделска земя в общините Шабла, 

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

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти, 

фрезоване  и цялостна обработка на парцели.

Телефон за контакт: 0884/52-50-80

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 20 юли 2021 година се навършва

1 година
от смъртта на

АТАНАС ДИМИТРОВ ПЕЕВ
Починал на 68 години

Времето лети, но сълзите и мъката,
че теб те няма, не стихват.
Не се забравя човек, раздавал

само добрини, топлина и обич…

От съпруга Калинка, дъщеря Теодора 
и внучка Нанси

ЗАВЕДЕНИЕ 
ТЪРСИ ГОТВАЧИ И ШОФЬОР НА 
ПОСТОЯНЕН ТРУДОВ ДОГОВОР.

Телефони: 0886 653 970, 0888 485 144

ИЗВЪРШВАМ

земеделска и строителна работа, 
почиствам парцели, кося трева.

Телефони за контакт - 
0896/49-71-40 ; 0895/810-491

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ПРОДАВАМ
МОТОЦИКЛЕТ „СИМСОН-ХОНДА“

Цена – по споразумение
Телефон за връзка – 0885/83-36-41

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
28 юли (сряда), от 13:00 часа 

ПРОДАВАМ РЕНО ТУИНГО
Телефон: 0893 403 616, Кралева

ПРОДАВАМ 

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ГЛЕДИЧ  И МЕШЕ – 95 лв. цепеници

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО  
ПО ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ
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4 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 80 41 36 66 20 4 8 9 35 6 7 19 7 3 12 7 360 20,3 
 

 
5 ГЕРБ-СДС 79 68 46 102 21 8 15 16 38 7 7 28 4 4 9 3 455 25,7 

 

 
8 

ИЗПРАВИ СЕ! 
МУТРИ ВЪН! 12 15 14 10 1 3 2 1 10 13 1 3 1 2 7 1 96 5,4 

 
 

11 ВЪЗРАЖДАНЕ 10 9 7 5 1 1 1 0 5 1 1 4 2 0 1 0 48 2,7 
 

 
14 

ГРАЖДАНСКА 
ПЛАТФОРМА 
БЪЛГАРСКО ЛЯТО 

7 8 1 1 0 0 0 0 7 1 13 0 0 1 0 0 
39 2,2 

 

 
15 

БЪЛГАРСКИТЕ 
ПАТРИОТИ – 
ВМРО, ВОЛЯ И 
НФСБ 

8 8 12 11 9 5 4 2 13 5 0 5 2 0 0 0 
84 4,7 

 

 
21 

ПП ИМА ТАКЪВ 
НАРОД 80 42 39 89 17 8 6 18 61 13 10 31 3 6 8 1 432 24,4 

 

 
22 

ДЕМОКРАТИЧНА 
БЪЛГАРИЯ  34 40 25 19 3 4 1 2 21 14 2 6 1 1 14 1 188 10,6 

 
 

  Други 9 8 9 10 1 0 2 4 8 3 2 5 1 5 1 3 71 3,9 
 

 
  

общо 
гласували: 319 238 189 313 73 33 39 52 198 63 43 100 21 22 52 16 1702 96,10 

  
НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ОТ ОБЛАСТ ДОБРИЧ В 46-ОТО НС

На 15.07.2021 г., Централна-
та избирателна комисия обяви 
със свое решение  разпреде-
лението на мандатите между 
шестте партии, които влизат 
в 46-ото Народно събрание –, 
„Има такъв народ“ – 65 ман-
дата, „ГЕРБ-СДС“ – 63,“БСП 
за България“ – 36, , „Демокра-
тична България“ – 34, ДПС – 39 
„Изправи се! Мутри, вън!“ – 13. 
ЦИК обяви и разпределение-
то на мандатите на партиите и 
коалициите по многомандатни 
изборни райони. Осми Доб-
рички многомандатен избира-
телен район отново е с 6 манда-
та. Два мандата получава „Има 
такъв народ“, с по един мандат 
са -  „ГЕРБ-СДС“, „БСП за Бъл-
гария“, ДПС и „Демократична 
България“. 

Новите лица в 46-ия бъл-
гарски Парламент, получили 

доверието на избирателите от 
областта са: един от експертите 
в сектор „Здравеопазване“ на 
„Има такъв народ -  д-р Ивай-
ло Христов и икономистът от 
„БСП за България” - Димитър 
Данчев. Останалите 4 депута-
ти от област Добрич в новия 
Парламент представляваха 
своите партии и коалиции и 
45-ото НС: Дилян Господинов 
от “Има такъв народ”, Деница 
Сачева от „ГЕРБ-СДС, д-р Ха-
сан Адемов от ДПС и Албена 
Симеонова от „Демократична 
България“.

Гласувалите избиратели на 
парламентарните избори на 
11.07. 2021 г. са 2 775 754. Об-
щият брой на недействител-
ните и сгрешени бюлетини е 
13 467. С „не подкрепям нико-
го“ са гласували 35 201 души.

Изгрев

РЕЗУЛТАТИ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ,
ПОЛУЧИЛИ РЕЗУЛТАТ НАД 1% ОТ ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ

 

Легенда:
1 - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
2 - ГЕРБ-СДС
3 - ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!
4 - ВЪЗРАЖДАНЕ
5 - ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО
6 - БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ
7 - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
8 - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА Бълга-
рия, ДСБ, Зелено движение)
9 - Други

ИЗБОРИТЕ НА 11.07. 2021 г. В ОБЩИНАТА  В  ЦИФРИ И ПРОЦЕНТИ
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ЧЕСТИТ 90-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ 

на Вълкана Монева Недева 
от с.Граничар

Нека корабът на живота плува
само смело по вълните.

Нека здравето не те предава никога,
нека семейството те обгражда,
нека винаги, както и преди, има

верни и истински приятели.
Нека животът е хармоничен.

Нека мирът живее в душата ти.
Нека всеки твой следващ ден
да е от слънчеви лъчи озарен!

Невена Огнева, читалищен секретар на  
НЧ „Свобода 1940“ с. Граничар

ПОЕТИЧЕН КЪТ 

***
Морето няма нужда от орисници 
и подвизи, с които да се слави. 
В лазурен ден ръждивата си ризница 
небрежно на брега ще изостави. 
 
Но някак деликатно и внимателно, 
без сянка сантимент или тревога 
и пусто от сърдечни обитатели, 
ще мине през свещения си огън. 
 
Ще потуши немирните си ручеи, 
които са се вливали в гръдта му- 
понятия и мъдрости заучени. 
За да остане истинно и нямо.  
 
Ще се отлее - стигнало до дъното 
на чувствата, прелели в океани. 
Ще благославя времето несбъднато 
на изгреви и приливи желани.  
 
Свободно от причини и последици, 
ще жертва всички свои платноходи. 
И изпари - за да остане себе си - 
животът - съвършен и пълноводен.

Милена  Белчева

Програма за месец юли
„ДЕТСКО ЛЯТО 2021“

 в Зелен център, гр. Шабла

Творческа работилница с Деси 
21, 23,28,30 юли (Сряда и Петък) 

от 15,00 до 16,00 часа
Цена на занятие: 6 лв.

Ръководител: Десислава Пламенова 
Ръкоделница с Дори

22, 29 юли (четвъртък)
от 17,30 до 18,30 часа
Цена на занятие: 7 лв.

Ръководител: Доротея Атанасова
*Родителите трябва да попълнят декларация, с която да се заяви воля и 
съгласие детето да бъде включено в Летните ваканционни занимания.

*Записване в Зелен образователен център: 
гр. Шабла, ул. „Равно поле” №57А, 

тел. 05743/4200
Повече информация на фейсбук страница:   

https://www.facebook.com/GTC.Shabla
 ОЧАКВАМЕ ВИ! 

120-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
На 14 юли 2021 г., Народно читалище 

„Отец Паисий 1901 г.“, с. Езерец, отпразну-
ва своя 120-и юбилей.

Под прохладната сянка на разклонена-
та испанска палма в двора на читалището 
се проведе редовното годишно отчетно 
събрание. Секретарят на читалището, 
Елен Сабатини и членовете на читалищ-
ното настоятелство, прочетоха докладите 
за дейността и финансовия отчет за 2020 
г. по предварително обявения дневен ред. 
После присъстващите изслушаха  проек-
то-бюджета и проекто-програмата за 2021 
г., които единодушно бяха одобрени. 

От деловата част на събранието стана 
ясно, че новото настоятелство е свършило 

много работа и върви в правилната посока 
по отношение на бъдещите мероприятия и 
проекти.

По последната точка от дневния ред, бе 
дадена думата на историка Мартин Же-
лязков, чиито корени са от Езерец. От ув-
лекателния разказ на Желязков, присъст-
ващите научиха много за подробности за 
флората и фауната на селото и общината, 
както и за най-значимите исторически съ-
бития, свързани с жителите на Езерец.

Христо Жечев разказа някои епизоди 
от историята на селото, като предложи и 
да се направи опит за написване  история 
на Езерец.

Най-възрастният езерчанин, 91-годиш-

ният Петър Радев, разказа за откараните 
през 1916 г. в Молдова жители на селото 
– една от най-трагичните страници в исто-
рията на нашия край.

В парка пред кметството се проведе им-
провизиран концерт с участието на групи-
те от с. Ваклино -  фолклорната „Дилбера“ 
и певческата  „Здравец“, народната певица 
Росица Кръстева от с. Горун и „софийска-
та“ езерчанка, царицата на суинга – Вера 
Шандел.

Приятна изненада бе появата на секре-
таря на НЧ „Зора 1894“, Георги Стефанов. 
Той връчи поздравителни адреси на праз-
нуващите – от кмета на общината, Мариян 
Жечев и от шабленското читалищно насто-
ятелство.

Изгрев
„Диблера“ от Ваклино играха за празнуващите.

Поздрав и от „царицата на суинга“ – 
Вера Шандел.

ПОСЕЩЕНИЕ В ИСТОРИЧЕСКИЯ 
ПАРК В НЕОФИТ РИЛСКИ

На 8 юли седмокласниците 
от ОУ „Св. Климент Охрид-
ски“ в Дуранкулак посетиха 
Историческия парк до с. Нео-
фит Рилски (общ. Варна).Там 
те хронологично преминаха 
през епохите Халколит и Не-
олит, като се запознаха с арте-
факти и възстановки от живо-
та на древните траки, славяни 
и прабългари. Учениците се 
докоснаха до бита и култу-
рата на народите, населявали 
българските земи. Разгледаха 
с интерес къщата от с. Дуран-
кулак и си направиха снимка 
пред нея. Те видяха един-
ствения в света възстановен 

тракийски дворец, влязоха 
в мистиката на тракийските 
гробници и храма на богинята 
Кибела, опознаха вярванията 
на славяните и величието на 
прабългарските войни. Деца-
та се повозиха  на лодка под 
ръководството на екскурзо-
вод, от когото научиха много 
интересни факти. След това 
посетиха Евксиноград, впе-
чатлиха се от великолепните 
градини, слънчевия часовник 
и уредбата в двореца. Пода-
ръкът за всички беше посеще-
нието на Делфинариума във 
Варна.

Изгрев

КОНЦЕРТ В ДУРАНКУЛАК

На 16 юли в парка на НЧ 
„Дружба 1898“ с. Дуранкулак 
имахме удоволствието да се 
насладим на изпълненията на 
полската група „Coincidence“. 
Музикантите, живеещи в с. 
Граничар, поднесоха своята 
програма, продължила 2 часа. 
Репертоарът на групата включ-
ваше златни хитове от светов-
ната музикална сцена, които 

създадоха парти настроение. 
Сред публиката имаше жители 
и гости на с. Дуранкулак, както 
и полската общност от с. Гра-
ничар. За доброто настроение, 
местни бизнесмени осигуриха 
разхладителни напитки за всич-
ки. Благодарим на участниците, 
на спонсорите и на всички, кои-
то посетиха събитието.

НЧ „Дружба 1898“

ДЕЦАТА ОТ ДУРАНКУЛАК  
ПОЧЕТОХА АПОСТОЛА

С кратък 
рецитал и 
литературно 
четене за жи-
вота и дело-
то на Васил 
Левски пред 
паметника в 
центъра на 
Дуранкулак, 
ученици и 
децата от 
група „Слън-
це“ отбе-
лязаха 184 
години от 
рождението 
на Апостола 
на свобода-
та. Деница  
разказа как 
се е родила 
л е г е н д а т а 
за лъвския 
скок, а Да-
ниел беше 
п о д г о т в и л 
с т и х о т в о -
рението  от Ангелина Жекова 
„Васил Левски“. Всички деца 

получиха грамота за участие в 
мероприятието.            Изгрев
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АВТОБУСНА ЛИНИЯ ДО КЪМПИНГ „ДОБРУДЖА“
Автогара Шабла – Къмпинг „Добруджа“ -  9:00 ч.; 10:00 ч.; 
12:00 ч.; 13:00 ч.; 15:00 ч.; 18:00 ч.

Къмпинг „Добруджа“ – Автогара Шабла - 9:30 ч.; 10:30 ч.; 
12:30 ч.; 13:30 ч.; 15:30 ч.; 18:30 ч.
Маршрут: автогара „Шабла” – спирка „Община” – спирка 
„Мелница” – спирка „Герана” – къмпинг „Добруджа и обратно

Цена на билета: 1.50 лв.
Автобусната линия ще се изпълнява ежедневно 

през месеците юли и август

АКТУАЛНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ 
ЛИНИИ ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ, ДО И 

ПРЕМИНАВАЩИ ПРЕЗ АВТОГАРА ШАБЛА

Автогара Шабла - Автогара Добрич  - 8:00 ч.; 16:00 
ч. - ежедневно (межд. спирки – Горун; П. Чунчево; Х. 
Димитър, Каварна, Балчик)

Автогара Добрич - Автогара Шабла - 13:00 ч.; 18:00 
ч. - ежедневно (межд. спирки - Балчик; Каварна; Х. 
Димитър; П. Чунчево; Горун)

Автогара Шабла - Автогара Варна - 9:00 ч.; 12:20 ч.; 
16:15 ч.; 17:00 ч. - ежедневно;  13:54 ч. - само събота и 
неделя (межд. спирки – Горун; П. Чунчево; Х. Димитър, 
Каварна, Балчик) 

Автогара Варна - Автогара Шабла – 8:15 ч. - само 
събота и неделя; 8:50 ч. - понеделник - неделя; 12:30 ч. 
- ежедневно; 15:00 ч. - ежедневно; 18:40 ч. - ежедневно 
(межд. спирки - Балчик; Каварна; Х. Димитър; П. Чунчево; 
Горун)

Автогара Шабла - Граничар – 10:16 (само събота и 
неделя) (межд. спирки - Езерец; Крапец; Дуранкулак)

Граничар – Автогара Варна - 13:00 ч. (само събота и 
неделя) (межд. спирки - Дуранкулак; Крапец; Езерец; 
Шабла; Каварна; Балчик)

Автогара Шабла - Граничар - 6:50 ч.(само в работни 
дни) (межд. спирки - Ваклино; Смин; Черноморци; З. 
Стояново)

Граничар – Автогара Шабла - 7:20 ч.(само в работни 
дни) (межд. спирки - Дуранкулак; Ваклино; разклона на 
с. Крапец)

Автогара Шабла – Граничар - 17:00 ч.(само в работни 
дни) (межд. спирки - Езерец; Крапец; Ваклино; Смин; 
Черноморци; З. Стояново)

Граничар–Автогара Шабла- 17:30 ч.(само в работни дни) 
(межд. спирки - Дуранкулак; Ваклино; Крапец; Езерец)

Билети се закупуват от автобусите.

БРЪСНАРО-ФРИЗЬОРСКИ САЛОН „ПРИ ПОЛИ“
отвори врати за вас на 26.04.2021 г.

Салонът се намира на Градския пазар в Шабла 
(бившия магазин на Бабадалиева).

РАБОТНО ВРЕМЕ: 
от понеделник до петък – 08:00 – 17:00 часа.

събота – 08:00 – 14:00 часа.
Телефон за контакти и записвания: 0889/77-10-20

Моля, заповядайте!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Честит 80-годишен юбилей 

на Пенка Монева Вълчанова
от с.Граничар

Бъди още дълги години жива и здрава!
Наслаждавай се на отминалите дни,

без да съжаляваш за тях дори!
Припомняй си с добро младостта!

Дарявай мъдри съвети и бъди пътеводна 
светлина за всички твои близки хора.

Невена Огнева, 
читалищен секретар  

на НЧ „Свобода 1940“  с. Граничар

Камен Кенов: „ДОБРУДЖА! ЛЮБОВ МОЯ!“
Камен Кенов е музикант-солист и препода-

вател по музика, бил е заместник-президент на 
профсъюза на музикалните педагози в Швейца-
рия, като 38 години живее и работи там. 1990 е 
амнистиран и се връща в България. В музикал-
ните среди го определят като меценат – човек, 
който доброволно и безвъзмездно подпомага 
развитието на културата, като предоставя 
морална и материална помощ със свои лични 
средства.

Той е дарител на училищата по изкуствата в 
България заедно с Фондация „Музиканти и прия-
тели на България” и г-н Бени Зигрист от Цюрих 
- пиано-строител. През годините те са донесли 
в България от Швейцария множество музикал-
ни инструменти - повече от 400 пиана, както и 
училищно оборудване на музикалните училища 
в Широка лъка, Пловдив, София, Плевен, Русе, 
Стара Загора и др. Дарения са получавали и Опе-
рата в Бургас, оркестърът на град Пазарджик, 
Академията за музикално, танцово и изобрази-

телно изкуство в Пловдив, Католическата църква в Пловдив и др., сред които и рояла в Зеления 
образователен център – Шабла, пиано и синтезатор за читалището в града.

От 10 години г-н Кенов избира за своя летен отдих село Ваклино, където остава 4-5 месеца в 
годината. Ето какво разказа той за себе си, за мисията, която е избрал и за това да се нарече 
добруджанец по избор.

„Изгрев“ – Г-н Кенов, през 
годините сте дарили много му-
зикални инструменти. Спом-
няте ли си кога направихте 
първото дарение?

Камен Кенов – През 1979 го-
дина, завършвайки Българската 
държавна консерватория (БДК) 
бях разпределен в Широка лъка, 
когато се върнах от периода на 
невъзвраществото, годината 
беше 1990/1991. На местното 
училище предоставих 35 пи-
ана и няколко рояла, както и 
200 легла и матраци, мебели за 
училището. Чрез връзките ми с 
тагавашния министър на култу-
рата, проф. Божидар Абрашев 
осигурих грант от 200 хил.лв. за 
реставрация на училището.

Интересен факт е, че през 
60-те години на 20 век, по 
идея на тогавашния минис-
тър-председател Тодор Живков 
се открива второ фолклорно 
музикално училище в Широка 
лъка, след онова в Котел. След 
амнистирането ми отидох да 
видя къде щях да работя, ако не 
бях заминал за Швейцария.

„Изгрев“ – Преди месец, 
на 22 юни 2021 година беше 
примиерата на Вашия филм 
„Амнистираният меценат“. 
Защо направихте този филм. 
До кого е адресиран той?

Камен Кенов – Филмът е 
продуциран от Цветан Си-
меонов – бивш директор на 
БНТ-студиото в Пловдив. Той 
предложи да направи филм за 
даренията на органи и музи-
кални инструменти от Швей-
цария в България. Преди 40 го-
дини в страната ни имаше само 
един орган. Това ме подтикна 
да донеса общо 8 такива. Само 
в Пловдив са 4.

Филмът е адресиран до 
всички онези, които са прия-
тели на класическата музика. 
Чрез него се търси контакта 
с широката публика. Това е 
филм, който да насърчи и им-
пулсира също дарителството.

„Изгрев“ – Имате деца. Те 
подкрепят ли Вашите идеали 
– да подпомагат читалища, 
училища и други институции?

Камен Кенов – Децата ми 
са наследници на културата на 
два народа – майка им е швей-
царка. Да, и двете ми деца ме 
подкрепят морално и говорят 
български език!

„Изгрев“ – От 18 години 
сте собственик на имот, а от 
10 години обитавате жилище 
в село Ваклино. С какво Ви 
привлече това място?

Камен Кенов – От дете съм 
захранен с разказите на баба 
ми за трите войни в начало-
то на XX век. Моят прадядо е 
бил артилерийски подофицер. 
Участвал е в успешните атаки 
срещу ръмънската армия в До-
бруджа. Първите сведения за 
добруджанци са от VI век пре-
ди Христа.

А първите исторически све-
дения за добруджа произлизат 
исторически от древногръцкия 
писател Тукидид в частност от 
съчинението му „Ксенофон“, в 
което главния герой обикаляй-
ки брега на Черно море идва 
след делтата на Дунав при тра-
кийското племе „доброй“.

Добруджа се населявала от 
древно  тракийско племе – ра-
ботливо, сърдечно и дружелюб-
но. Всичко това събуди интере-
са ми – района, който снабдява 
България с хляб и който ни кара 
да се гордеем. След кончината 

на моите родители 1999/2000 
година направих обиколка на 
местата в България, които не 
познавам. Така бях покорен 
от изключителната красота на 
добруджанската природа – без-
крайни полета с пшеница и ца-
ревица. Този край има директна 
връзка с античната гръко-рим-
ска култура. От някогашното 
тракийско население, смесено 
със славяни и прабългари се 
получава онзи фермент, който 
заквасва маята на днешната ни 
нация. Важното е, че ние сме на-
ция, наследница на многообраз-
на и утвърдена от хилядолетия 
култура. Това ни дава гордостта 
да бъдем хазяи на едно наслед-
ство, с което много малко нации 
могат да се мерят с нас – мощта 
на добруджанската земя, която 
има излъчване е нещо, което 
силно ме зарежда.

Ваклино привлече внима-
нието ми с изключителната ти-
шина и добросърдечните си жи-
тели, с аграрната си сила. Реших 
да закупя имот и след няколко 
години започнах да строя.

Тук се изпълвам с енергия. 
Никъде другаде в България и 
Европа човек не спи така спо-
койно както тук.

„Изгрев“ – Ние, местните 
жители знаем, че живеем в 
област с уникални природни 
дадености. Кое от тях Ви впе-
чатлява най-много?

Камен Кенов – Аз съм граж-
данин на света. Прабаба и баба 
ми по бащина линия са фран-
цузойки. Имам корени от цяла 
Европа. Мога да оценя какво 
дава България, стига човек да 
може го види. Нищо, че сме ма-
лобройни по състав, имаме гео-
графските дадености, които са 

повече от неповторими.
Особено съм вдъхновен от 

трудолюбието на добруджанеца 
– всеки обработва градини и то 
юнашката.

„Изгрев“ – Вие сте от Пло-
вдив. Как съжителства тра-
киецът с нравите и традиции-
те на добруджанци?

Камен Кенов – Моят дядо, 
Никола Кенов беше гимназиа-
лен учител и фолклорист, съз-
дател на Родопския ансамбъл 
за песни и танци, както и от-
кривател на Валя Балканска. От 
неговите разкази съм запомнил, 
че един от най-силните танци в 
българския фолклор е мъжест-
веният танц от Добруджа  - ръ-
ченик с шиници! Това е не само 
еманация на добруджанския 
дух, но и повод за вдъхновение 
и гордост на всички българи. 
Мисля, че съжителството ми е 
повод за симбиоза между Тра-
кия и Добруджа.

„Изгрев“ – Как изглеж-
да бъдещето на България от 
Ваклино?

Камен Кенов – Можем да 
възродим икономиката на Бъл-
гария както беше някога след 
Освобождението. Възраждане 
може да стане само, ако се при-
знае от всички партии, че ние 
сме ключът както и транспорт-
ната шайба на югоизточна Ев-
ропа. Вместо да се водят праз-
ни дискусии трябва от всички 
партии да се види необходи-
мостта от поне още 5 моста на 
Дунав (най-близкия да бъде на 
Силистра) и да имаме поне 4 
тунела под Стара планина – два 
железопътни и два аутобани. 
Парите от Брюксел ще дойдат, 
ако имаме истинска програма. 
За Дунав мост 2 чакахме 30 го-
дини, дано за още 5 да не чака-
ме 150 години!

Туризмът ни по Черно море 
няма да се развива по начи-
на, който беше досега, ако не 
се изгради теснолинейка или 
нормална жп. линия от Дуран-
кулак до Резово. Освен това да 
припомняме ли, че Черно море 
не е Карибският басейн!!! На-
шият сезон е 3 месеца, а не 12!!! 
Значи при отсъствие на 400 
мил. блок с херметически за-
ключени граници няма как ние 
да сме единствената лятна дес-
тинация в Европа. Освен това 
нашата морска ивица е 400 км., 
гръцката 5  000, италианската, 
испанската и френската са по 
около 8 000 км..

Трябват нови идеи…
„Изгрев“ – Г-н Кенов, благо-

даря Ви за този разговор!
Камен Кенов – И аз благода-

ря за проявения интерес.
Разговаря  

Йорданка Радушева

Турнир по тенис на корт
За любители

26-31 юли

Уважаеми приятели, каним ви 
на   Турнир по тенис на корт от 
веригата турнири  ЛЯТНА ТЕНИС 

ЛИГА - 2021 на 26 ЮЛИ от 19,00ч. 
в Спортен комплекс „Шабла”.

 

За информация на  
тел: 0878 233 154 -  

организатор

ДОБРУДЖАНЦИ ПО ИЗБОР
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