
Вторник, 3 август 2021 г. Брой 30 (829)

Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Имам теория, че ако даваш 100% през цялото време, нещата в крайна сметка ще се получат.“
Лари Бърд

МИСЪЛ НА БРОЯ

ТУРНИР ПО ПОДОВОДЕН РИБОЛОВ  ЗА КУПА „ШАБЛА“
Отлична организация и екзотичен улов белязаха състезанието, организирано от МК „Портус Кариа“

На 31.07.2021 г. след едно-
кратно отлагане заради лоши 
метеорологични условия, се 
проведе така дългоочаквано-
то състезание за купа „Шабла“ 
- IV-ти кръг от серията състе-
зания за купа „България“-2021 
на Българската федерация по 
подводен риболов (БФПС). Съ-
битието се проведе при стрикт-
на организация и огромен ин-
терес от страна на състезатели, 
спортни деятели и посетители 
в община Шабла. В надпревара-
та взеха участие 41 състезатели 
от 9 български клуба. От тях 21 
предадоха валиден улов.

СНЦ „Морски клуб Портус 
Кариа“ провежда състезание-
то за 9-та поредна година като 
част от спортния календар на 
БФПС, благодарение на фи-
нансовата подкрепа на Об-
щина Шабла. Отново любезен 

домакин беше хотел-ресто-
рант „Делфина“, с. Тюленово, 
а наградите бяха осигурени с 
помощта на „Видракс“ ООД 
– официален представител 

на марките Salvimar, Pathos, 
Jack Bueno, Sigal, FreeSub  и др. 
„Джей Пи Сълюшън“ ЕООД, 
надежден партньор в консул-
тантските услуги, пък спонсо-

рира събитието, като осигури 
предметни поощрителни на-
гради на първите 10 състезате-
ли в класирането.

Следва на стр. 4

БАСКЕТБОЛЪТ ОТНОВО ПОКОРИ ШАБЛА
От БК „Шабла“ подариха на кмета Жечев купата за II място в българския Изток

На нов баскетболен празник 
се насладиха шабленци и гости-
те на града на 31 юли (събота) в 
Спортен комплекс „Шабла“. За 
радост на публиката, в послед-
ния ден на юли, от 14 до към 18 
часа в Спортната зала се изи-
граха три баскетболни срещи. 
Отново имаше съспенс, отново 
мачове се решаваха в последни-
те десети от секундата, отново 
организаторите от Българско 
баскетболно общество бяха 
подготвили и игри със състе-
зателен характер за публиката. 

В първата среща от баскет-
болната вечер, отборът на вете-
раните на Шабла премери сили 
с участника в първенството на 
ББЛ „Изток“, „Б“ група – „Ка-
лиакра“ (Каварна). „Шабла“ 
(Ветерани) включваше в със-
тава си хора, които през годи-
ните са участвали в различни 
шабленски ученически, мла-
дежки и мъжки баскетболни 

формации: Йордан Павлов (ка-
питан), Христо Енчев, Веселин 
Василев, Искрен Стоев, Добри 
Стоев, Васил Станчев, Стефан 

Атанасов, Георги Георгиев, Сте-
фан Райчев, Красимир Ялнъзов 
и Пламен Енев.

През първото полувреме 
на мача, сработеният отбор на 
„Калиакра“ контролираше съ-
битията на паркета. Каварнен-
ци печелеха борбите под два-
та коша, а и през първите две 
четвърти на срещата стрелбата 
им от зоната за 3 точки споре-
ше. Полувремето завърши при 
32:22 за гостите от Каварна.

Още от началото на тре-
тата част, баскетболистите на 
Шабла“ (В) „натиснаха“ своя 
съперник и след „тройки“ на 
Данчо Павлов и Веско Василев, 
както и по два коша на Христо 
Енчев и Искрен Стоев, 3,2 мин. 
преди края на частта изравних-
ме за 35:35. Но съперниците ни 
бързо се окопитиха и послед-
ната 4-а част на мача започна 
при 41:35 за „Калиакра“. С две 

„тройки“ на Ицо Енчев из-
равнихме при 45:45. В един от 
таймаутите, две минути преди 
края на мача, на резервната 
скамейка на шабленци се по-
яви човекът, който  е научил 
повечето от тях като деца на  
баскетбол – Георги Рашев. Но 
каварненци твърдо бяха реши-
ли да победят и бяха на 1.6 сек. 
от това, когато Веско Василев 
изравни резултата в редовното 
време за 53:53! 40-те регламен-
тирани минути не успяха да из-
лъчат победител, а в даденото 
от съдията Иван Венков 5-ми-
нутно продължение на мача, 
нахъсаният отбор на  „Кали-
акра“ налиташе като рояк оси 
към коша на шабленци, за да 
си вземе „откраднатата“ със 
сирената победа в редовното 
време. Но тогава на сцената 
излезе познатият ни Йордан 
Павлов – истински капитан и 
на този шабленски отбор. На 
вкараните от каварненци в 
продължението кошове, Данчо 
отговори с кош и „тройка“ за 
61:61. След неуспешната актака 
на „Калиакра“, Павлов отбе-
ляза кош+фаул за 64:61 и сам 
направи тактически фаул 16.2 
сек. преди края, за да получат  
каварненци на два наказателни 
удара и реално да нямат време 
за изравняване. Краен резултат 
на мача „Шабла“ (Ветерани) 
-„Калиакра“ (Каварна) – 64:62. 
От нашия състав, капитанът 
Йордан Павлов се отчете с 23 
точки, Христо Енчев отбеляза 
18, Искрен Стоев – 8, а Веско 
Василев – 6. За -„Калиакра“ 
най-резултатен бе капитанът 
на тима, Атила Али с 19 т.
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Йордан Павлов и Георги Рашев дават указания на баскетболни-
те ветерани на Шабла в решаващите последни мигове от сре-
щата.

След напрегнатия мач, шабленци и каварненци – приятели, 
като добри съседи.

ПОКАНА
Читалищно настоятелство при  

НЧ „Победа 1941“ с. Горичане
Ви кани най-учтиво да споделите с нас

ЧЕСТВАНЕТО НА 80-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО 
НА РОДОЛЮБИВАТА ИНСТИТУЦИЯ.

Тържеството ще се проведе на 06.08.2021г. 
(петък) от 18.30 часа

пред сградата на читалището в с. Горичане.

 Заповядайте да празнуваме заедно!

Община Шабла и НЧ „Зора 1894“
Ви канят
да присъствате 
на представянето 
на книгата 

„ИЗТОЧНИЯТ 
ВЪПРОС“ 
ОТ  
ФЕЛИКС БАМБЕРГ,
поднесено от
д-р h. c. КАМЕН 
КЕНОВ

„В българската историография липсват обхватни 
и фундаментални трудове, третиращи цялостното 

развитие на Източния въпрос. Това може да бъде 
обяснено с краткото време на живеене на модерна-
та българска историческа наука, и с изобилието на 

книжнина, посветена на темата. Тогава би трябвало 
да се запитаме: а преводът на най-значителните и 

проникновени книги по Източния въпрос?
На 3 август (вторник) от 17,00 часа в НЧ 

„Зора“ гр. Шабла, картинна сбирка
ВХОД СВОБОДЕН
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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

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 2 август 2021 година 

се навършиха 
27 години 

от смъртта на нашия баща и дядо 
ИВАН НИКОВ ТРОШЕВ

починал на 60 години
Годините минават неусетно, 

но споменът за теб е все така мил и скъп!
Почивай в мир!

От близките

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 ДЪРВА  
ЗА ОГРЕВ

ГЛЕДИЧ  И МЕШЕ – 100 лв. 
цепеници

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66
ПРОДАВАМ 

МЛЕЧЕН ЧЕСЪН.
Телефон: 0876 786 152, 

Панчо Паскалев, село Пролез

ПРОДАВАМ ПРАСКОВИ, 
лично производство  

на Градския пазар в Шабла.

ЗАВЕДЕНИЕ 
ТЪРСИ ШОФЬОР 

на постоянен трудов договор.
Телефони: 0886 653 970, 0888 485 144

ИЗВЪРШВАМ
ЗЕМЕДЕЛСКА И СТРОИТЕЛНА РАБОТА, 
ПОЧИСТВАМ ПАРЦЕЛИ, КОСЯ ТРЕВА.

Телефони за контакт
0895/25-59-79; 0895/810-491

ПРАВИЛА ПРИ РАБОТА СЪС СТРОИТЕЛНИ 
И СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ В 
БЛИЗОСТ ДО ЕЛЕКТРОПРОВОДИ

Ето част от препоръките 
на ЕРП Север при работа със 
строителни и селскостопански 
машини в близост до електро-
проводи:

При прибиране на реколтата 
е препоръчително машините да 
жънат успоредно на електро-
проводите, при възможност 
без да ги пресичат.

Ако се налага пресичане 
или работа в близост до елек-
тропроводи, да се проверява 
предварително височината на 
машините и безопасните раз-
стояния до частите под напре-
жение или да се осигурява лице 
за наблюдение.

При работа със строителни 
машини операторът предвари-
телно да огледа работната пло-
щадка, така че да е на безопасно 
разстояние от електропроводи.

Дейности с бетонпомпи, 
багери, автокранове и челни 
товарачи да се извършват, след 

като предварително са уточне-
ни местата, съоръженията и 
частите под напрежение. При 
необходимост да се поиска из-
ключване и обезопасяване на 
електропроводите от страна на 
ЕРП Север. 

Да се уговорят предварител-
но всички знаци, които ще бъдат 
подавани с ръце, за да не се полу-
чава разминаване. Лицето, кое-
то сигнализира за опасностите, 
трябва да застане извън пътя на 
движение на машината и на мяс-
то, откъдето има възможност за 
визуално наблюдение на всички 
маневри, без да бъде изложено на 
опасност и където водачът може 
да го вижда по всяко време.

За спешни случаи се свър-
жете с телефон 112 или със съ-
ответното електроразпредели-
телно дружество. Денонощната 
телефонна линия на ЕРП Север 
АД е 0700 161 61.

ЕРП Север

На 07.08.2021 г. (събота) в 17:00 часа 
в Зелен образователен център – Шабла, 
СНЦ „Морски клуб Шабла“, в качество-
то си на Бенефициент по Проект   “Въз-
становяване и развитие на морското 
дело, природното и морското културно 
наследство чрез популяризиране и раз-
пространение на знания и умения по 
ветроходство и опазване на околната 
среда на територията на община Ша-
бла и рибарската общност“, кани всич-
ки заинтересовани на второто информа-
ционно събитие в рамките на Дейност 
„Провеждане на осведомителна кампания 
за ползите и отговорностите към опазва-
не на природното и морското културно 
наследство, важността от познаването на 
морската среда и безопасното пребивава-
не в нея, както и за развитието на ветро-
ходството на територията на община Ша-
бла и рибарската общност. 

Целта на събитието е да се организира 
беседа, на която приятели на Клуба, както 

и всички желаещи ще могат да разкажат 
своите истории и спомени, както и да пре-
доставят снимков материал, свързан с кул-
турните ценности на района, съхраняване 
на традициите свързани с рибарството и 
морското културно наследство на терито-
рията на Общината. Снимките, събрани от 
събитието ще бъдат предоставени на об-
щина Шабла за позициониране на посто-
янна фотоизложба, отразяваща морската 
история и наследство и по-конкретно „ри-
боловна дейност“ и „развитие и история на 
морските спортове“ на Общината, която 
ще бъде разположена в Зелен Образовате-
лен Център гр. Шабла.

Информационното събитие се орга-
низира и има за цел да повиши осведо-
меността по въпросите, свързани с опаз-
ване на околната среда на деца, ученици 
от начални и средни училища, МИРГ и 
рибари, представители на местна власт, 
заинтересовани страни от организации 
с нестопанска цел и местната обществе-

ност; изграждане на добра морска култу-
ра и познания за безопасно контактуване 
с морската среда при извършване на спе-
цифичните морски дейности /риболов, 
туризъм и спорт/; популяризиране на 
ветроходството на територията на Рибар-
ската общност.

Проектът се финансира по Договор 
за безвъзмездна финансова помощ   № 
BG14MFOP001-4.025-0001-C02/28.04.2021 
г. по Процедура за подбор на проекти 
BG14MFOP001-4.025 МИРГ ШКБ-2.2.1 
„Възстановяване и подобряване на при-
родното наследство, културата и спорта 
на рибарската територия“ от Стратегия 
за Водено от общностите местно развитие 
(ВОМР) на Местна инициативна рибарска 
група „Шабла-Каварна-Балчик“ по Про-
грама за морско дело и рибарство 2014-
2020 г., съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейски фонд за морско 
дело и рибарство и Националния бюджет 
на Република България.

О Б Я В А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, ал.1 

от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и 
чл.97, ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 233/07.07.2021 г. на Общин-
ски съвет гр.Шабла и Заповед № РД-04-366/27.07.2021 г. на кмета 
на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за про-
дажба на следния имот – частна общинска собственост:

Решение на
Общински

съвет 
гр.Шабла

Имот Местона
хождение
(населено 

място)

площ
кв.м

Начална
тръжна

цена (лева) 
без ДДС

Депозитна
вноска
(лева)

233/ 
07.07.2021

ПИ 
27108.501. 

505
УПИ ХVII, 

кв.14

с.Езерец 740 22 650,00 4 530,00

Търгът   ще  се проведе на 02.09.2021 г. (четвъртък) от 10:30 
часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Ша-
бла.

Стойността на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) 
лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа на 
27.08.2021 г.

Получаването на тръжната документация става в стая 106 
на Общината от 20.08.2021 г. до 16:00 часа на 27.08.2021 г., след 
представяне на документ за закупуване.

Оглед на имота всеки работен ден от 20.08.2021 г. до 
27.08.2021 г. от 13:00 до 16:00 часа.

  Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената 
начална тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 
3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ 
БАНК” АД до 16:00 часа на 27.08.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 27.08.2021 г.

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

О Б Я В А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, ал.1 

от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и 
чл.97, ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 234/07.07.2021 г. на Общин-
ски съвет гр.Шабла и Заповед № РД-04-367/27.07.2021 г. на кмета 
на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за про-
дажба на следния имот – частна общинска собственост:

Решение на
Общински
съвет гр. 
Шабла

Имот Местона
хождение
(населено 

място)

площ
кв.м

Начална
тръжна

цена (лева) 
без ДДС

Депозитна
вноска
(лева)

234 
/07.07.2021

ПИ 39493. 
501.811

УПИ IV, кв.29

с.Крапец 857 34 193,00 6 838,60

Търгът   ще  се проведе на 02.09.2021 г. (четвъртък) от 10:00 
часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Ша-
бла.

Стойността на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) 
лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа на 
27.08.2021 г.

Получаването на тръжната документация става в стая 106 
на Общината от 20.08.2021 г. до 16:00 часа на 27.08.2021 г., след 
представяне на документ за закупуване.

Оглед на имота всеки работен ден от 20.08.2021 г. до 
27.08.2021 г. от 13:00 до 16:00 часа.

  Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената 
начална тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 
3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ 
БАНК” АД до 16:00 часа на 27.08.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 27.08.2021 г.

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

ПРОДАВАМ
Дворно място – 835 кв.м. в с. Крапец.

Телефон за връзка – 05743/47-81
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ДЕТСКИ ОТДЕЛ
на Библиотеката при НЧ „Зора 1894” - гр. Шабла

кани своите читатели
през месец август на

ЛЯТНА ЧИТАЛНЯ
Ще се провеждат:

Час на приказката и забавни игри
Всеки четвъртък от 15.30 часа

За повече информация – Детският отдел на 
библиотеката, или на тел: 05743/40-28

„Детско лято 2021“ в Зелен център, гр. Шабла

ПРОГРАМА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ
Караоке с Фани – „пеем и се смеем“

Начало 4 август (всяка сряда) 
от 15,30 до 16,30 часа
Цена на занятие: 8 лв.

Ръководител: Теофания Христова 

Ръкоделница с Дори – „творим и се красим“
Начало 5 август (всеки четвъртък)

от 17,00 до 18,00 часа
Цена на занятие: 8 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! 

ПОЕТИЧЕН КЪТ 
Стефан Цанев е роден е в село Червена вода, Русенско на 7 ав-

густ 1936 г. В Русе завършва Второ средно училище „Баба Тонка“ 
през 1954 г. През 1959 г. завършва журналистика в Софийския 
университет. През 1960 – 1965 г. учи драматургия в Московския 
киноинститут. Кореспондент на вестник „Народна младеж“ в Ро-
допите и в Перник (1959 – 1960). Работил е като редактор в Студия 
за игрални филми (1965 – 1967), драматург в Държавен сатиричен 
театър (1967 – 1970), в Театър 199 и Театъра на окръзите (1970 – 
1973), в Театър „София“ (1973 – 1984; 1991), в Драматичен театър 
в Пловдив (1984 – 1991), Театъра на армията (1992 – 1996), Театър 
„София“ (1996 – 2008). Автор е на стихове, на 30 драми, на публи-
цистика и есета, на романа „Мравки и богове“, на 4-томната ис-
торическа сага „Български хроники“, както и на стихове и пиеси 
за деца.

Негови стихове са превеждани на всички европейски езици, 
на китайски, монголски, арабски и иврит, а пиесите му (най-вече 
„Последната нощ на Сократ“ и „Другата смърт на Жанна д`Арк“) 
са играни в повече от 200 театри в България и по света: в Париж, 
Гренобъл, Бордо, Атина, Монреал, Петербург, Лайпциг, Висбаден, 
Варшава, Краков, Прага, Гьотеборг (Швеция), Будапеща, Киев, 
Москва, Питсбърг (САЩ), Вилнюс, Братислава, Никозия, Буку-
рещ, Гюргево, Хага, Анкара, Измир, Истанбул и др.

МОЛИТВА
Над нивите безшумно пада здрача. 
Заглъхва всичко. Сам съм. И тревите. 
Аз идвам тука тайно да изплача 
гнева и болката си, и лъжите.

Наивен бях. И вярвах много. 
На всеки срещнат вярвах. Нищо. 
Обичах ги. И лъжеха ме много. 
И много ми е болно. Нищо.

Земя, ти имаш хляб и гроб за всички. 
Към всички си еднакво мила: 
треви и хора, зверове и птици…

Земя, дари ме с твойта сила – 
да мога да обичам всички хора, 
да вдъхна чест на подлеците, 
герои от еснафите да сторя 
и скромни люде – от глупците.

Земя, дари ме с малко сила – 
да мога да повалям всеки, 
забравил, че е сукал твое мляко 
и е дошъл по твоите пътеки…

Заглъхва всичко. Сам съм. И под мене 
земята тръпне черна, топла, гола. 
Аз вслушвам се в спокойното и дишане. 
И падам на колени. 
И се моля.

Стефан Цанев, 1959 г.Зелен образователен център и издателят 
Атанас Димитров 

ВИ КАНИМ НА  
6 АВГУСТ ОТ 18 ЧАСА НА

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА 
„СУША“  

НА ЯНИ КАЛИАКРЕНСКИ

ОТКРИХА XIV ФЕСТИВАЛ  STRAVAGANZA
Община Шабла – домакин на престижния музикален форум

На 1 август на сцената на градския парк в Шабла бе открит 
XIV-ят фестивал за старинна музика, песен и танц Stravaganza.

Началото на фестивала даде артистичният му директор 
- Петя Плукчиева. Тя  поздрави и покани на сцената „двама-
та виновници” направили всичко възможно това музикално 
събитие да се състои в Шабла – председателят на Общинския 
съвет - д-р Йорданка Стоева и кметът на община Шабла - Мари-
ян Жечев. От името на сдружение “ Лаборатория за изкуство и 
култура“ бе връчен плакет на кмета на общината.

В словото си д-р Стоева каза:
„Радвам се, че съвместно ус-

пяхме да организираме тази 
прекрасна вечер в шабленския 
парк и да поставим началото 
на едни много хубави музикални 
дни, които ще се случат в наша-
та община.”

Приемайки отличието, кме-
тът благодари на организатори-
те, фестивалът да се състои точ-
но в Шабла и който ще донесе на 

нашите гости едни пълноценни 
почивни дни. 

Плукчиева обяви, че един от 
водещите мотиви музикалния 
форум да се проведе в Шабла е, 
че ние сме най-североизточната 
община на територията на Бъл-
гария. 

„Всички ще направят всичко 
възможно от североизток вра-
тата за българска култура да е 
отворена за българско изкуство, 

за нашите талантливи арти-
сти и музиканти, както  Европа 
към нас, така и ние към Европа. 
Благодаря Ви, че сте тук. Желая 
Ви приятни минути с „Люби-
мата стара опера”. Тази вечер 
ще чуете творби на по 200-300 
години, любими и разпознаваеми, 
прекрасни и вълнуващи.” – каза тя.

На събитието присъства и 

заместник-кметът, Петър Атана-
сов, жители и гости на общината.

От 1 до 14 август 2021 го-
дина община Шабла  ще бъде 
домакин на музикалния фес-
тивал Stravaganza. През следва-
щите десетина дни  поредицата 
от събития ще бъдат реверанс 
към оперното изкуство през 
вековете. В концерта  „Любима-
та стара опера“  на сцената своя 
музикален поздрав отправиха 
изтъкнатите български оперни 
певци: тенорът доц. д-р Николай 

Моцов, който е и преподавател 
по оперно пеене в НМА „Панчо 
Владигеров“, сопраното Венера 
Мелеки, мецосопраното Тереза 
Бракалова и баритонът Валери 
Турманов, както и пианистка-
та Зорница Гетова, под чийто 
акомпанимент прозвучаха арии 
и дуети из опери и оперети на 
Моцарт, Доницети, Верди, Бизе, 
Калман и Лехар.  

„Фестивалът е единствен 

по рода си в България.  Раз-
личността му се състои в това, 
че съхранява и разпространява 
– по един близък до съвремен-
ния човек начин, събитията от 
отминали епохи“, сподели Петя 
Плукчиева.

Фестивалът за старинна му-
зика, песен и танц Stravaganza се 
провежда с финансовата подкре-
па на Национален фонд „Култу-
ра“ и е под патронажа на кмета на 
община Шабла Мариян Жечев.

Изгрев

Отляво надясно:д-р Йорданка Стоева, Мариян Жечев и арт ди-
ректорът на фестивала Петя Плукчиева (най-вдясно) откриха 
музикалния форум.

Мецосопраното Тереза Бракалова сред публиката на първата 
фестивална вечер в градския парк.
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БАСКЕТБОЛЪТ ОТНОВО ПОКОРИ ШАБЛА
Продължава от стр. 1

Вторият мач в програмата изправи един 
срещу друг женските отбори на Ваклино 
(ветерани) и Шабла (ветерани) Отборът 
на Ваклино бе воден от капитана Милена 
Христова, а в състава му освен Милена ли-
чаха още три зонални шампионки от 1990 
г. – Анна Кръстева, Красимира Костова и 
Дора Димитрова. Припомняме на нашите 
читатели, че сформираният през 1984 от 
учителя по физическо възпитание Христо 
Жечев в тогавашното  ОУ „Иван Вазов“ с. 
Ваклино девичи баскетболен отбор, 6 го-
дини по-късно първо спечели зоналното 
първенство на основните училища в зона 
Варна (Варна – Добрич - Шумен). По-къс-
но през годината, ученичките от ваклин-
ското училище се класираха четвърти на 
Републиканския шампионат от същия 
ранг. Поради ангажираност на останалите 
баскетболистки от тогавашния училищен 
отбор на Ваклино, съставът му за срещата 
бе попълнен от момичета, учили и трени-
рали преди години в шабленското учили-
ще „Асен Златаров“ – Михаела Урумова, 
Симона Савова и Виктория Николова. 
Последната участничка в условния отбор 
на Ваклино – настоящата ученичка Веро-
ника Христова е живото доказателство, че 
баскетболът в община Шабла вече е въз-
становил своите позиции сред подраства-
щите.

Капитан на Шабла беше Керанка Ата-
насова и включваше: Силвия Маринова, 
Йорданка Тодорова, Силвия Урумова, 
Габриела Кючукова, Мариела Георгиева, 
Кремена Туджарова и Пламена Стоянова. 
Ако последният мач, професионалният 
беше сочен като гвоздея на вечерта, то 
дамската среща безспорно бе украшение-
то й. Баскетболистките плениха публика-
та с чара си, но нищо в началото на двубоя 
не предвещаваше, че развръзката му ще е 
драматична както в откриващата среща. 
Ваклино водеше през първото полувреме, 
което завърши при резултат 25:19 за тях. 
След почивката дамската формация на 
Шабла се мобилизира, като 4.5 мин. преди 
края изравни за 35:35. За символичните 
домакини се отличиха Мариела Георгиева, 
капитанът Керанка Атанасова и  Силвия 
Маринова. Те даже поведоха 1.5 мин. пре-
ди края на мача с 41:38, но и тук мачът се 
реши „със сирената“ – Симона Савова от-

беляза за крайното 42:41 за Ваклино. Ако 
трябваше да се определи MVP в дамската 
среща, то това безспорно щеше да е Вики 
Николова, играеща за Ваклино. Шампи-
онката на България при девойките до 18  
г. (със състава на „Черно Море – Одесос“ 
(Варна)) през 2015 г., Вики отбеляза 21 т. 
Освен това тя умело дирижираше и иг-
рата на отбора си. Ето какво сподели за 
„Изгрев“ задъханата Вики Николова, не-
посредствено след края на мача: „Преди 
нямаше такива баскетболни празници, 
добре е, че ги има! Хубаво е, че се срещаме 
поколенията и то пред родна шабленска 
публика! Беше забавно, но най-важното 
е, че привличаме вниманието на децата...“

Кулминацията на вечерта бе мачът 
между елитните Баскетболен клуб „Ша-
бла“ и „Ънстопабъл“ от Добрич. Състе-
заващите се в първенството на ББЛ, „А“ 
група – „Изток“ отбори изнесоха спекта-
къл, достоен за професионалисти. Но за 
разлика от мача между двата тима, игран 
пак в Спортен комплекс Шабла преди 
малко повече от година, сега въпросител-
ни относно победителя в срещата до по-
следния момент нямаше.

Първото полувреме завърши при ре-
зултат 36:30 за БК „Шабла“. В началото на 

третата четвърт „Ънстопабъл“ изравни 
за 36:36 но оттам нататък нашият състав 
беше пълновластен господар на терена, 
като частта завърши 62:46. 2.5 мин. пре-
ди края закръглихме преднината си на 20 
точки – 81:61, а мачът приключи при 85:67 
за нашия тим. Отборът на БК „Шабла беше 
в състав: Симеон Савов, Ивайло Тодоров, 
Мирослав Богданов, Хаакан Сербезов 
(капитан), Йордан Павлов, Станислав 
Цонков, Виктор Костадинов, Константин 
Колев, Димитър Янчев и Николай Колев. 
Най-добър реализатор за „Шабла“ бе Ста-
нислав Цонков с 20 т. Димитър Янчев до-
бави 18 т., а капитанът Хаакан Сербезов 
– 15. 

За водения от шабленския си капи-
тан Христо Енчев отбор на „Ънстопабъл“ 
блесна Кирил Кънев с 20 т.

В организираните на полувремената и 
между мачовете игри със състезателен ха-
рактер се отличиха участниците от мача 
между ветераните на Шабла и „Калиакра“. 
Най точен от фаул-линията беше каварне-
нецът Иван Стефанов, а от зоната за три 
точки  - шаблецът Веселин Василев. Съот-
борникът на Веско в „Шабла (В), Искрен 
Стоев пък вкара от центъра на игрището 
още от първия си опит.

Преди началото на срещата между БК 
„Шабла“ и „Ънстопабъл“, водещият Ка-
лоян Златков преотстъпи микрофона на 
Йордан Павлов. От името на ръковод-
ството на БК „Шабла“, Данчо връчи на 
кмета на Шабла, Мариян Жечев, купата, 
която в началото на месеца отборът спе-
чели за второто си място в първенството 
на ББЛ „А“ група „Изток“. С това си челно 
класиране, БК „Шабла“ спечели правото 
да играе на националните финали, къде-
то на 12 юли, след изиграване на срещите 
се нареди четвърти във второто ниво на 
професионалния баскетбол в  България. 
На финалите в София участваха 32 про-
фесионални баскетболни отбора от цяла-
та страна. Четвъртото място в България 
на професионален отбор прави БК „Ша-
бла“ най-успешния отбор в спортната ис-
тория на Шабла. 

Кметът благодари на момчетата от 
баскетболния клуб, че прославят името 
на Шабла и общината, както и за това, че 
върнаха баскетбола в родния ни град.

Йордан Енев

ТУРНИР ПО ПОДОВОДЕН 
РИБОЛОВ  ЗА КУПА „ШАБЛА“
Продължава от стр. 1

Метеорологичните условия 
бяха благосклонни към органи-
заторите и участниците, а орга-
низацията на турнира беше на 
най-високо ниво. 

Председателят на СНЦ 
„Морски клуб Портус Кариа“ 
г-н Димитър Франгов офици-
ално откри състезанието на 
площада над лодкостоянката 
на с. Тюленово. След привет-
ствени слова и благодарности 
към община Шабла, спонсори-
те, организаторите и капита-
ните на осигурителните лодки, 
думата бе дадена на кмета на 
община Шабла, г-н Мариян 
Жечев. Той поздрави всички 
присъстващи, пожела успех 
на състезателите и изрази за-
доволство, че за 9-та поредна 
година Общината е домакин 
на подобно спортно събитие. 
Президентът на БФПС г-н Ма-
рио Христов също поздрави 
участниците и похвали орга-
низаторите на купа „Шабла“ за 
добрата работа през годините. 

Стартът беше даден в 11:05 

часа от лодкостоянката на с. 
Тюленово. Състезателното вре-
ме бе 5 часа. 8 плавателни съда 
се погрижиха за подсигурява-
нето на участниците и разпре-
делянето им в състезателната 
зона между бункера на „Нефт 
и газ“ на север и крепостта на 
„Яйлата“ на юг, като лично и 
кметът на Община Шабла г-н 
Мариян Жечев се ангажира с 
осигуряването и управлението 
на съдийската лодка. 

Шабленският отбор Портус 
Кариа бе представен от 11 със-
тезатели – Александър Кръс-
тев, Венцислав Георгиев, Ди-
лян Георгиев, Злати Димитров, 
Йовчо Николов, Нелко Йорда-
нов, Петър Колев, Петър Пет-
ров, Христо Арнаудов, Янаки 
Янакиев и Димитър Франгов. 

Всички състезатели на ша-
бленския клуб показаха из-
държливост, упоритост и про-
фесионализъм, въпреки че не 
всички имаха шанса да преда-
дат валиден улов.

От отбора на морски клуб 
„Портус Кариа“ най-напред се 

класира Петър Петров, който 
зае 7-ма позиция в класира-
нето, за предадените 3 броя 
морски врани. Александър 
Кръстев се класира 13-ти с пла-
терина и лефер, Йовчо Нико-
лов също с лефер стана 18-ти, а 
Петър Колев зае 19-то място с 
една платерина.  

На кантара се видя необи-
чайна гледка за състезание в 
тази акватория – по-голямата 
част от предените риби бяха 
от вида „морска врана“, нещо 
което е типично за надпрева-
рите на юг през последните 
години. Традиционно в турни-
рите за купа Шабла основният 
улов е платерина, а враните са 
рядкост. Явно този вид успеш-
но успява да се приспособи и 
по шабленския бряг, което е 
радостно на фона на намаля-
ващите рибни ресурси. Лефер, 
кефал и скорпид допълниха 
гамата от различни предадени 
видове.

Купата за първо място спе-
чели националът на България 
Анастас Бъчваров от клуб 

„Марлин“, гр. Приморско, 
което е негова трета титла от 
четирите проведени кръга за 
купа „България“ през сезон 
2021. Той грабна и Наградата 
за „Най-голяма риба“ за мор-
ска врана с тегло от 1135 гр. 
Среброто отиде при Мартин 
Баръмов от СКПР „Несебър“, 
който с малка преднина из-
превари третия в класиране-
то Георги Радев от КПСД, гр. 
Варна. 

Наградите връчиха: кметът 
на община Шабла г-н Мари-
ян Жечев, председателят на 
Морски клуб „Портус Кариа“ 
г-н Димитър Франгов, прези-
дентът на БФПС г-н Марио 
Христов и Изпълнителният 
директор на МИРГ „Шабла-Ка-
варна-Балчик“ г-н Нелко Йор-
данов. Към предвидените от 
организаторите предметни 
награди шабленецът и талис-
ман на Морски клуб „Портус 
Кариа“ г-н Добрин Гамалов 
добави една щедра почерпка за 
шабленския отбор.  

Изгрев

Йордан Павлов връчва купата на кмета 
на Шабла, Мариян Жечев.

Топ-реализаторът на „Шабла“ – Станислав Цонков за пореден 
път поразява коша на „Ънстопабъл“.

Ветеранките на Шабла и Ваклино – на обща снимка, заедно с 
треньора, Христо Жечев.

ТУРНИР ОТ „ЛЯТНА ТЕНИС 
ЛИГА ШАБЛА 2021“

Първият за това лято тур-
нир по тенис на корт за люби-
тели от веригата „Лятна тенис 
лига“ се проведе от 26 до 31 юли 
т.г. на корта до спортен ком-
плекс „Шабла“. Състезателите 
подкрепиха решението на ор-
ганизаторите от община Шабла 
мачовете срещите да се изигра-
ват в само един сет, предвид ви-
соките температури през юли.

Както и досега в турнири-
те от „Лятна тенис лига“, 16-те 
участници в турнира теглиха 
жребий за това кой срещу кого 
ще играе, като спечелилите сре-
щите си продължаваха напред. 
След изиграването на пър-
вия кръг и четвъртфиналите, 
най-добрите четирима офор-
миха полуфиналните двойки: 
Живко Паянев (Българево) 
- Тодор Михайлов (Враца) и 
Жени Илиева (Езерец) - Иван 
Драгоев (Каварна). Единстве-
ната дама в надпреварата, 
Жени Илиева и Живко Паянев 

преодоляха съперниците си с 
по 6:0 и достигнаха до финал 
помежду си. В решителната за 
първото място среща, Паянев 
се наложи над Илиева с 6:1 гей-
ма.

Трябва да отбележим, че 
в това издание от веригата 
„Лятна тенис лига“, на корта 
видяхме нови лица, като един 
от участващите за пръв път в 
Шабла, Живко Паянев спечели 
и турнира.

Останалите участници в 
тенис-турнира бяха: Борислав 
Петров (В. Търново); Валери 
Иванов (София); Роман Лоба-
нов (Москва, Русия); Петър Ви-
танов  от с. Българево; кавар-
ненските тенисисти –, Атанас 
Иванов, Спас Ставрев, Андрей 
Иванов и представящите Ша-
бла – Йоан Арнаудов, Кон-
стантин Арнаудов, Александър 
Николов, Николай Николов и 
Момчил Сарандев. 

Изгрев

Шампионът, Живко Паянев.

ОБЩИНА ШАБЛА 
 

ОРГАНИЗИРА 
 

 
За деца и юноши 

,, ДНИ НА МОРЕТО 2021” 
На 7  август  от 17.00 ч 

 
Футболно игрище в СУ,, Асен Златаров” 

 
За информация: 
тел: 0878 233 154  
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