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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Музиката, без да споменава за нищо, може да разкаже всичко.“
Иля Еренбург

МИСЪЛ НА БРОЯ

„66 СОНЕТА“ НА БОРИС МАРХОЛЕВ
В рамките на съпътстващата 

програма на XIV-то издание на 
фестивала Stravaganca, на 2 ав-
густ в Шабла бе представена сти-
хосбирката на Борис Мархолев 
„66 сонета“.

В студентските си години, 
Мархолев превежда „Сонетите“ 
на Уилям Шекспир. Открива, че 
има няколко произведения на 
Шекспир, които не са преведени 
на български и това му дава по-
вод да издаде първата си превод-
на книга „Поезия на Шекспир“.

Тримата любими поети 
на  Борис Мархолев са Христо 

Ботев, Пейо Яворов и Димчо Де-
белянов.

„Родът ми произхожда от 
Калофер, моят прапрадядо 
Иван е учил при Ботьо Петков, 
лично се е познавал с Ботев 
и Васил Левски.“ , каза Борис 
Мархолев. 

За музикалния фон се погри-
жи пианистката Теофания Хрис-
това.

В края на поетичната вечер 
желаещите да притежават книга 
на автора имаха възможността 
да я закупят и получат автограф.

Изгрев

ТРОФЕЙ ЗА НАЙ-ГОЛЯМА 
РИБА ЗА ЗЛАТИ ДИМИТРОВ
и отлично представяне на 
харпунджиите от Морски 
клуб „ Портус Кариа“ на 
състезанието в Несебър 
на 08.08. 2021 г.

Новото попълнение в 
отбора по подводен ри-
болов на морски клуб 
„Портус Кариа“ Злати Ди-
митров спечели първия 
си трофей, отстрелвайки 
морска врана с тегло 1055 
гр.! Още за представянето 
на шабленските харпун-
джии в най-рибното за 
сезона състезание, четете 
в следващия брой.

ПОКЛОН!
ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЛА 
КАНИ ГРАЖДАНИТЕ И 

ГОСТИТЕ НА ГРАДА 
на 13 август 2021 година 

(петък) от 9:30 часа  
да почетем паметта на 

откараните през   
1916 година шабленци  

в Молдова. 
Място – паметната плоча в градинката 

между ул. „Волга“  и ул. „Равно поле“.   

САМОДЕЙЦИТЕ ОТ 
ОБЩИНАТА – С ДВА СРЕБЪРНИ 
МЕДАЛА ОТ НАЦИОНАЛЕН 
ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ 

На 31 юли и 1 август 2021 
година в село Сладун, община 
Свиленград се проведе десето 
издание на Националния фол-
клорен фестивал „С песните 

на Кичка Савова“. Известната 
тракийска певица   е една от 
основателките на ансамбъл 
„Загоре“ и родом от с. Сла-
дун. Фестивалът се провежда 
в нейна памет и е с конкурсен 
характер. 

Изпълнителите от фолклор-

на група „Добруджанка“ заедно 
с детска формация „Добру-
джанчета“ при НЧ „Зора 1894“ 
Шабла с ръководител Жана Ра-
чева и самодейците при пенси-

онерски клуб „Бонка Добрева“ 
село Крапец, водена от Пенка 
Христакиева, бяха представи-
телите на община Шабла.

И двете групи се завърнаха в 
Общината със сребърни меда-
ли и дипломи за участие.

Изгрев

Наградените самодейци от Шабла.

Злати Димитров (вдясно на снимка-
та) с наградата за най-голяма риба 
в Несебър.

И Маестро Моцов пя на концерта.
Връчването на дипломите. На снимката – на студента в НМА, 
Димитър Иванов.

ПЕВЦИТЕ НА МАЕСТРО МОЦОВ 
ВПЕЧАТЛИХА ШАБЛА

Незабравимо изживяване 
ще остане за шабленци и гости-
те на града, които бяха тогава в 
Зеления образователен център 
вечерта на 4 август. В рамките 
на XIV-то издание на фестива-
ла Stravaganca, оперните певци 
от майсторския клас на доц. д-р 
в Национална музикална ака-
демия „Проф. Панчо Владиге-
ров“, Николай Моцов, изнесоха 
концерт.

От самото начало на вечер-
та маестро Моцов представяше 
своите ученици, както и арии-
те и музикалните композиции, 
които те изпълняваха за пре-
пълнената с ценители на опер-
ната музика зала.

Под акомпанимента на пи-
анистката Зорница Гетова  та-
лантливите певци  представиха 
арии и дуети от популярни опе-
ри на известни композитори. 
Най-младата – 17-годишната 
Дари Бракалова, в дует със Стоян 
Буюклиев изпяха дует от „Въл-
шебната флейта“ на Моцарт. 
Артистичният Буюклиев, заедно 
с не по-малко емоционалната в 
изпълненията си  Нели Динева 
изпяха дуета на Надина и Немо-
рино от „Любовен Еликсир“ на 
Доницети. Динева, с баса вече на 
Националната опера – Михаел 
Йорданов, изпълниха дуета на 
Сузана и Фигаро от „Сватбата 
на Фигаро“ на Моцарт. Тенорът 

във II курс на НМА, Димитър 
Иванов представи арията на Дон 
Жуан, от едноименната опера на 
Моцарт. 

В майсторския клас на доц. 
Моцов, съответно и в шаблен-
ския концерт от сряда, 4 август 
специализират и вече утвърде-
ни оперни певици, като майка-
та на Дари, мецосопраното на 
старозагорската опера, Тереза 
Бракалова и лауреатът на раз-
лични международни конкур-
си (както и Тереза) – Венера 
Мелеки. Те изпяха дует от опе-
рата „Хофманови разкази“ от 
Офенбах. Като изброяваме из-
пълненията на оперните певци, 
трябва да уточним, че за радост 
на публиката, всички те  изпъл-

ниха още и по няколко 
арии от опери. Доц. 
Моцов също изпя една 
песен – „Йокали“ на 
Курт Вайл.

Неслучайно, дотук 
пропуснахме да споме-
нем чаровната Криста 
Петкова. След като 
всички (включително 
и тя) покориха публи-
ката с оперните си из-
пълнения, доц. Моцов 
обяви втората част на 
концерта – в израз на 
почит и уважение към 
българската класиче-
ска музика, представя-
нето на няколко песни 
от български автори. В патри- отичната част от програмата  

Криста изпя „Пусто остала Ша-
бла“. Като знак на благодарност 
на любезните домакини от об-
щина Шабла, маестро Моцов бе 
преработил текста на известна-
та „Пусто остало Габрово“ на 
Асен Димитров, а изпълнение-
то на Криста Петкова изправи 
публиката на крака. 

След като концертът завър-
ши, доц. Николай Моцов връчи 
дипломите за завършен май-
сторски клас на осемте талан-
ти, а артистичният директор на 
Stravaganca, Петя Плукчиева, 
подари на всички по една бу-
тилка вино от нашия регион.

Изгрев

Дуетът на Стоян Буюклиев и Дари Бракалова от „Вълшебната 
флейта“.

Криста Петкова изпя „Пусто остала 
Шабла“.

НА STRAVAGANCA ПРЕЗ СЕДМИЦАТА
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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!

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 11 август 2021 година 

се навършват
5 години 

от смъртта на 

СТАВРИ  ЯНАКИЕВ СТАВРЕВ
Добрите хора нивга не умират, 

не се превръщат в пепел или дим.
Те винаги оставят светла диря

и честен път, по който да вървим.

От семейството

ПРОДАВАМ ДЪРВА  
ЗА ОГРЕВ

ГЛЕДИЧ  И МЕШЕ – 100 лв. 
цепеници

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

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

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

Телефон за връзка – 05743/47-81

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.

КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ПРОДАВАМ 

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

Цена по споразумение.

Телефон:0898 920 946

ПРОДАВАМ 
парцел в Тюленово - в регулация  
3777 кв. м, на 500 м от морето. 

Телефон: 0894 04 31 28

ПРОДАВАМ 
парцел в Езерец - 2279 кв. м., 
с къща в недобро състояние.

Телефон: 0894 04 31 28

ОБЯВА
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, 

ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.2 от ЗОС; чл.24, ал.1, чл.93, 
ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общин-
ски съвет гр. Шабла № 231/07.07.2021г. и Заповед № РД-04-
394/05.08.2021г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг 
с тайно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентифи-
катор 83017.504.4014.1 по КК на гр.Шабла с площ 72кв.м., нахо-
дящо се на ул.“2-ри юни“.  

Търгът ще се проведе на 02.09.2021г. (четвъртък) от 11:00 
часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.

Помещението  се отдава за срок от 5 (пет) години.
Началната тръжна цена е 72.00/седемдесет и два 0.00/лв. с 

ДДС на месец.
Стойността на тръжната документация е 10.00/десет/лв. и 

се заплаща в Данъчна служба – стая 109 от 20.08.2021г. до 17:00 
ч. на 27.08.2021г.

Получаването на тръжната документация става в Центъра 
за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след пред-
ставяне на документ за закупуване.

Оглед на имота всеки работен ден от 20.08.2021г. до 
27.08.2021г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от 
началната тръжна цена на имота и се внася по сметка BG 30 
IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪ-
НЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 27.08.2021г. 

Предложенията за участие в търга се подават в работ-
но време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 
20.08.2021г. до 17:00 часа на 27.08.2021г.

При неявяване на кандидати на 02.09.2021г. ще се проведе 
повторен търг на 16.09.2021г. от 11:00ч. при същите ред и ус-
ловия.

Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер 
на 20 % от началната тръжна цена за терена, за който се кан-
дидатства и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  
BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 
17:00 часа на 15.09.2021г. 

Стойността на тръжната документация е 10.00 лв.(десет 
лева) и се заплаща в  служба ‘’Местни данъци и такси’’ – стая 
109 до 17:00 ч. на 15.09.2021г.

Получаването на тръжна документация става  в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106  на Общината, след предста-
вяне на документ за закупуване.

 Оглед на имота всеки работен ден от 07.09.2021г. до 
15.09.2021г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Предложенията за участие във втория търг се подават в 
Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 
15.09.2021г.

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

В МК „ШАБЛА“ СЪБРАХА МАТЕРИАЛИ  
ЗА ФОТОИЗЛОЖБА 

Както в „Изгрев“ анонсирахме, на 7 
август 2021 г. (събота) в Зелен образова-
телен център Шабла, СНЦ „Морски клуб 
Шабла“, в качеството си на Бенефициент 
по Проект   “Възстановяване и развитие 
на морското дело, природното и морското 
културно наследство чрез популяризиране 
и разпространение на знания и умения по 
ветроходство и опазване на околната среда 
на територията на община Шабла и рибар-
ската общност“, проведе второто инфор-
мационно 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 пребиваване 
в нея, както и за развитието на ветроход-
ството на територията на община Шабла и 
рибарската общност. 

Идеята на организаторите беше да се 
организира беседа, на която приятели на 
Клуба, както и всички желаещи ще могат 
да разкажат своите истории и спомени, 
както и да предоставят снимков материал, 
свързан с културните ценности на района, 
съхраняване на традициите свързани с ри-
барството и морското културно наследство 
на територията на Общината. На срещата 
формално беседа нямаше, но всъщност ня-
колко такива се заформиха, когато  млади 
и възрастни разглеждаха донесените от 
членовете на стария морски клуб снимки 
и албуми за подготвяната от МК „Шабла“ 
постоянна фотоизложба, отразяваща исто-
рията на риболовната дейност и морските 
спортове на територията на община Ша-
бла.

Донесените от Наньо Нанев, Иван 
Стайков, Тодор Тодоров, Росен Русев и Пе-
тър Стаматов снимки събудиха спомени у 
старите морски вълци и запалиха любо-
питството и  интереса у техните достойни 
наследници. А снимката на лисващия мен-
че вода тогавашен кмет на Шабла, Михаил 
Махалнишки при откриването на морския 
клуб през 1976 г. визуализира в съзнание-
то на хората в залата и осъвременения й 
вариант – откриването в най-скоро време 
на новата база на Фара Шабла. Там ще бъде 
експонирана и тази постоянна изложба, 
за която в събота бяха събрани снимките. 
Един от обрулените от морските ветрове 
шабленци, Кирил Обретенов бе донесъл 
и пана, направени от раковини и морски 
обитатели през годините, когато той е 
кръстосвал с товарни кораби Средиземно-
морието. А в дневника, който бате Киро си 
е водил далеч от нашата акватория, може-
ше да се прочете написано от него стихо-
творение за това, което му е давало сили 

и пътеводна светлина – нашия фар. Ето и 
стих от него:

От камък си – бял, червен и славен,
като теб в Европа няма равен.
Творение през вековете,
за теб говорят ветровете.

Но носталгията и местният патрио-
тизъм биха били изпразнени от съдър-
жание, ако няма приемственост между 
поколенията. А точно тази здрава връзка 
между миналото и настоящето на морска 
Шабла личеше на срещата в събота в Зе-
ления център. Младите хора там не бяха 
само момчетата от целевата група, която 
от МК“Шабла“ обучават за инструктори по 
ветроходство. В залата имаше и хора, кои-
то бяха довели съвсем малките си наслед-
ници. А те жадно „поглъщаха“ историите, 
свързани с разглежданите снимки...В този 
смисъл спокойно можем да заявим, че, въ-
преки че проектът още е в ход, една от ос-
новните му цели вече е изпълнена.

Йордан Енев
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РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЗЕЛЕН 
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ШАБЛА

Летен сезон (юли-август):
Сряда-неделя: 9:00 – 19:00 ч.

Понеделник и вторник: почивни дни

Зимен сезон (септември-юни):
Понеделник-петък: 08:30 – 17:30 ч.

Събота: 10:00 – 16:00 ч.
Неделя: почивен ден

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!

ПОЕТИЧЕН КЪТ

УТРОБАТА НА ШАБЛА
В утробата на Шабла спи молитва-
от блясък и ръждивост онемяла.
Съсирек от кръвта на чуждо време 
е тялото прегърбено на фара.
И витите му стълби като кости 
пропукват през острилката на вятъра.

А вечер, щом небесните светулки 
окапят под завивките си тъмни,
напук на джипиесите примигват 
в посоките си стари светлините му.
(И стадо от ревниви гръмотевици
не е способно с писък да изтръгне
стоманените корени на фара).

Вълните не поглеждат към очите му.
Езиците им хапят друга жертва -
във нищото разпънат хищно мост.
Под тежките юмруци на петрола 
библейски грях е сторил този мост, 
защото се е скъсал от умора.
Сърцето си е дал по своя воля 
на дъното да служи, не на хората.

Престорена на чайка, каца Шабла 
по фара и го гали със перата си.
А после пък, престорена на гарван, 
кълве от моста кисели остатъци.

Николай Владимиров

ЗЕЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР 

ВИ КАНИ НА ИЗЛОЖБА
ИКОНИ И КОЖЕНА ПЛАСТИКА

откриването е на 14.08.2021 (събота) 
от 17:30 ч. от самите автори - 
Павлин Пенев и Ивайло Маринов 

УЧЕНИЦИ ОТ ДУРАНКУЛАК 
ЛЕТУВАХА ПО ПРОГРАМА 
„ОТНОВО ЗАЕДНО“ НА МОН

Подробности на едно от децата от ОУ „Климент Охридски“ – 
Женя Петрова, четете в следващия ни брой.

КАМЕН КЕНОВ ПРЕДСТАВИ КНИГАТА 
„ИЗТОЧНИЯТ ВЪПРОС“ ОТ ФЕЛИКС БАМБЕРГ

В брой 28 от 20 юли, в 
рубриката си „Добруджанци 
по избор“ на вестник „Изгрев“, 
поместихме интервю с музи-
канта, историк и меценат Ка-
мен Кенов. Шабленци познават 
г-н Кенов от дарените от него 
в общината пиана, както и от 
камерните концерти, изнасяни 
през годините от музиканти, 
за чиято визита  той  съдейст-
ваше. На 3 август, в НЧ „Зора“,  
Кенов допълни и без това бога-
тата си визитка пред културно 
насоченото общество на нашия 
град, като представи книга, 
чието издание е спонсорирал. 
Това енциклопедично изслед-
ване само по себе си е библи-
ографска рядкост и се издава в 
пълви превод на източноевро-
пейски езеик!

В началото, ръководещия на 
Дирекция „Хуманитарни дей-
ности“ в ОА Шабла, Тодор Ди-
митров откри срещата, като с 
няколко думи представи Камен 
Кенов в новата му за шабленци 
светлина. Той даде думата на 
г-н Кенов, който сподели пред 
аудиторията предисторията 
на неговата работа по книгата 
на дипломата-съвременник и 
участник в някои от знаковите 
събития в Европа в края на XIX 
в. - Феликс Бамберг. След това, 
г-н Кенов представи някои не-
известни за широката публи-

ка исторически факти, които 
обясняват събитията, описани 
в „Източният въпрос“. При-
състващите например разбраха 
каква е ролята на Испанската 
и Австроунгарска империи в 
ограничаването на турската 
инвазия на Балканите и Европа, 
както и защо Кримската война 
е наречена впоследствие „нуле-
вата световна война“. Г-н Кенов 
запозна още хората в залата с 
интересна информация по те-
мата, например за езика „ди-
вани“ (компилиран от арабски, 
тюркски и персийски речников 
фонд и кодифициран с арабско 
писмо),  който всъщност е бил 
официаления тогава в Осман-

ската империя държавен език, 
на който е водена администра-
тивната документация, част от 
която е била ползвана в напис-
ването на „Източният въпрос“ 
от Бамберг. Кенов представяй-
ки  книгата и прочете в залата 
пасажи от нея, задоволявайки 
любознателността и интере-
са на хората, и по самата тема 
– какво всъщност е източния 
въпрос, според различните ис-
торически школи, както и спо-
ред самия него. Стана ясно, че 
т.н. „Източен въпрос“, смятан 
от някои за приключил през 
1919 година, с края на Първата 
световна война, и в момента е 
актуален и избухва отново, но 

с изместено огнище. Център на 
напрежение вече в Кавказ, само 
на 1300 км. от нас.

В откъсите, които Кенов ци-
тира най-силно впечатление на 
аудиторията направи разгово-
рът на Феликс Бамберг с руски 
дипломат от Русчук, в който ста-
ва ясна ролята на шпионажа на 
имперска Русия при организира-
не обира на турската пощенска 
кола в прохода Арабаконак от 
Димитър Общи през 1872 г.

Увлекателните думи на Кенов, 
базирани на сериозно познаване 
на материята, завладяха публи-
ката и непосредствено след края 
на срещата всички донесени 
от него книги намериха своите 
читатели сред присъстващите в 
залата. (Камен Кенов представи 
и втора, преведена от него кни-
га, която той също е финансирал 
за първото й българско издание 
– статиите  „Карл Маркс против 
Русия“), грижливо премълчава-
на досега у нас.

Като човек, дълбоко свър-
зан с музиката, Камен Кенов 
сподели пред „Изгрев“, че сле-
ди изявите в провеждащия се 
в нашия град XIV фестивал за 
старинна музика, песен и танц, 
Stravaganza. Кенов пожела „на 
добър час“ на Stravaganza, как-
то и тя да се разрастне поне 
колкото Аполония в Созопол.

Йордан Енев

ЗА ТРЕТИ ПЪТ „ДЖАЗ ДО МОРЕТО“  В ЕЗЕРЕЦ
На 6 август  в Езерец за тре-

та поредна година се проведе 
основната част от ежегодния 
фестивал „Джаз до морето“.
Участваха едни от най изяве-
ните у нас и чужбина музикан-
ти - братя Владигерови ((пиано, 
тромпет) бел ред. -  Констан-
тин и Александър са потомци 

на Панчо Владигеров),Веселин 
Веселинов-Еко (изявен бас ки-
тарист), Петър Салчев (певец, 
педагог, участник в много муз.
формати), Живко Братанов 
(пиано), Мирислав Иванов 

(соло китара), Пламена Кос-
това (вокал), Линда Манчева 
(виолончело) и Павлета Про-
данова (пиано). Настроение, 
фойерверки от музика и много 
емоции белязаха концерта през 
цялото му времетраене. Публи-
ка и музиканти се сляха в едно. 

Паркът на Езерец се оказа тесен 
за хората, които бяха дошли да 
се забавляват и докоснат до 
музиката на тези виртуози. 
Петър Салчев и Живко Брата-
нов плавно въведоха публика-
та  към пулсациите на джаза. 
Соул музиката и етно момен-
тите, преплетени в музиката 

на братя Владигерови, които 
свирят на няколко инструмен-
та  взривиха сцената със своето 
майсторство и ритми. Пламена 
Костова ни очарова със соул 
версии на няколко песни в съ-

провод на Павлета Проданова 
- организатор на цялото това 
прекрасно събитие.Накрая бя-
хме свидетели на джем сешън 
със всички участници. След 
„бис“-а,  за невероятните емо-
ции на хората, говореха грей-
налите им  лица…

 Но „Джаз до морето“съв-
сем не изчерпа програмата си 
с откриващата феста вечер  в 
Езерец. На следващия ден, (съ-
бота) преди обяд, в Зеления 
образователен център в Шабла, 
Еко и Мирослав Иванов прове-
доха уъркшоп – „Джаз за деца“. 
Двамата музиканти запознаха 
децата в препълнената зала с 
инструментите си, как се свири 
тази музика, наречена „джаз“, 
показаха им и някои базови 
акорди и основни техники. 

Някои от малчуганете се пох-
валиха със своите умения – те 
свириха пред музикантите. 

Веселин Веселинов-Еко и 
Миро Иванов представиха 
проекта си „Басче и китарче“ 
по-късно вечерта пред публи-
ката на сцената в Тюленово.

Верните фенове на „Джаз до 
морето“ вече очакват с нетър-
пение  следващото издание на 
фестивала, станал популярен 
сред тях като „Джезерец“.

Изгрев

На сцената е Петър Салчев.

Всички изпълнители на „Джаз до морето“ под аплодисментите 
на публиката.

Еко и Мирослав Иванов показват на шабленските деца как се 
прави джаз.

„Басче и китарче“ в Тюленово.
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„СЕДМИЦА НА МОРЕТО“ 
В ДУРАНКУЛАК

От 2 до 6 август 
2021 г. се проведе 
„Седмицата на мо-
рето“, организира-
на от НЧ „Дружба 
1898“ с. Дуранку-
лак. Мероприяти-
ята включваха ри-
сунка на асфалт, 
моделиране на пя-
сък, риболов. Кул-
минацията беше 
„Вечер на таланта“ 
и „Мис и Мистър 
Дуранкулак“. За 
Мис Дуранкулак 
бе избрана Марти-
на Иванова от Со-
фия, а за Мистър 
Дуранкулак бе но-
миниран и избран 
6-годишния Ради 
Захариев от София.

Седмицата пре-
мина с много настроение и 
емоции. Благодарим на децата 
за участието и на родителите за 

съдействието. До нови срещи 
през 2022 г.!

НЧ „Дружба 1898“

Приятелите от село Българево.

Илия Луков пя за присъстващите на 80-годишния юбилей на НЧ 
„Победа 1941“ .

Мис и Мистър Дуранкулак.

ТУРНИР ПО МИНИФУТБОЛ
На 7 август (събота), на 

спортната площадка в двора 
на СУ „Асен Златаров“ се про-
веде турнир по минифутбол 
за деца и юноши. Проявата бе 
в рамките на „Дни на морето – 
Шабла 2021“.

Най-малките деца бяха раз-
делени в два отбора и мачът 
помежду им откри турнира. 
При юношите участие взеха  4 
отбора, като първите мачове 
бяха своеобразни полуфина-
ли в надпреварата. В тях се 
получиха следните резултати: 
„Олд Хаус“( Каварна) – ФК 
„Крапец“ (с. Крапец) – 4:1 и 
„Black Lives Matter“ (Шабла) – 
„Левски“ (Шабла) – 5:2. В мача 
за третото място ФК „Крапец“ 
се наложи над „Левски“ с 3:0. 

Шампионската купа вдигна-
ха каварненци от „Олд Хаус“, 
като на финала надделяха над 
„Black Lives Matter“ с 4:2.

Турнирът премина под мо-
тото „Не на насилието“. Съ-
дийстваха Владислав Овчаров 

и Валентин Колев, а награди-
те връчи ст. ескп. МДС в ОА 
Шабла, Живко Янев. Янев 
благодари за съдействието 
и партньорството на нашия 
съгражданин Ангел Ангелов 
и на зам. председателя на СК 
„Левски“ (София), Люсиен 
Велчев.

Ангелов осигури екипите 
за детските отбори, а Велчев – 
предметните  награди за юно-
шите.

Изгрев

Мач между децата на Шабла откри турнира, а накрая те полу-
чиха наградите си.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА „СУША“ 
НА ЯНИ КАЛИАКРЕНСКИ

На 6 август (петък), 
в Зеления образовате-
лен център в Шабла, 
издателят Атанас Ди-
митров престави по-
вестта „Суша“ (1929) 
на каварненския пи-
сател и общественик, 
Яни Калиакренски. 

К а в а р н е н с к и я т 
журналист и блогър 
Атанас Димитров бе 
направил своебразен 
мемориален кът, къде-
то бе изложил и екзем-
пляр от първото изда-
ние на „Суша“ (1929).

Димитров каза на 
хората в залата, че 
книгата отразява събития от-
преди повече от век, както и 
че тя е издадена по повод на 
105-годишнината от Добру-
джанската епопея от родолю-
биви българи с подкрепата на 
община Каварна.

Издателят запозна аудито-
рията с интересни факти от 
биографията на  Яне Калиак-
ренски, цитира и откъси от кни-
гата. Предговорът на „Суша“ е 
от проф. ДФН, Сава Василев.

Преди малко повече от го-
дина, като част от събитията 
по повод 80-годишнината от 
подписването на Крайовския 
договор, Атанас Димитров бе 
представил в Шабла сборника с 
разкази „Добруджанци“ (1934) 
на Калиакренски. Тогава, пред 

шабленската общественост той 
бе споделил, че в Каварна са 
предприети стъпки във връзка 
с  увековечаване на паметта на 
репресирания от режима след 
1944 писател. В петък, в Зеле-
ния център, Димитров каза, 
че на извънредно заседание на 
ОбС Каварна, Яни Калиакрен-
ски  посмъртно е обявен за по-
четен гражданин на Каварна, а 
скоро и площад в центъра на 
града ще носи името му.

Издателят Димитров пода-
ри по една книга на всеки от 
гостите на представянето, като 
обяви, че е предоставил още 
копия от „Суша“ в ЗОЦ Шабла 
и шабленци, които желаят, мо-
гат да получат книгата там.

Йордан Енев

80 ГОДИНИ КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ В СЕЛО ГОРИЧАНЕ
На 6 август 2021 година НЧ 

„Победа 1941“ в село Горичане 
отбеляза своя 80-годишен юби-
лей. Фотоизложба на площада 
посрещаше малки и големи 
и навяваше скъпи спомени, 
свързани с дейността на чита-
лището през годините.

Основано през 1941 година, 
в него e имало кръжоци,  гру-
па за народни песни, театрален 
състав, група за автентичен 
фолклор, танцов състав. Офор-
мя се и библиотека.

Празникът започна с изпъл-
ненията на фолклорна група 
„Кардарина“ с.Горичане с ръко-
водител Жана Рачева. 

Първа към читалищни-
те членове и дейци, жители и 
гости на честването се обърна 
Елена Иванова – секретар на 
НЧ „Победа 1941“.

„Всяка годишнина е повод 
за равносметка, гордост от по-
стигнатото, поглед към бъде-
щето. 80 години тази светиня  
пази и закриля българския дух, 
националната идентичност и 
традиции. Ние, читалищни-
те дейци, ревностно пазим и 
пръскаме искрите на духовно-
то. Музиката и танцът докосват 
душите на хората, отварят сър-
цата им за доброто и красивото 
в живота“– каза в приветстви-
ето секретаря на читалището.

Иванова обяви и получени-
те поздравителни адреси. Лич-
но прочете своя Бисерка Коле-
ва учителствала в с.Горичане.

Празникът на горичанци 
споделиха председателят на 
Общинския съвев д-р Йор-
данка Стоева, общ.съветници, 
кметът на община Шабла Ма-
риян Жечев, заместникът му 
Петър Атанасов, д-р Николай 
Дойнов – председател на Съюза 
на народните читалища, жите-

ли и наследници, които носят 
селото в сърцето си.

Кметът  Жечев и  д-р Дойнов 
получиха юбилейни плакети с 
печата на читалището.

„Еманация на човешкия дух 
за мен е това да отделяш от вре-
мето си, за да правиш култура. 
Единствената награда за този 

труд са аплодисментите на пуб-
ликата и то на най-критичната 
публика. На хората от семей-
ството, на съседите, на хората 
от селото.

Дерзайте в това, което пра-
вите, ние сме със вас.Честит 
празник!“ – пожела кметът на 
общината на самодейците от 
Горичане.

Към всички присъстващи се 
обърна и д-р Йорданка Стоева. 
Тя нарече този ден „забележи-
телен“, защото 80 години не са 
малко.

„Разгледах изложбата – има 
театрални състави, музика, тан-
ци. Горичане е малко, но будно 
село. Аз благодаря, че Горичане 
има написана история. Тази ис-
тория се пише и днес. Малко са 

селата, които могат да се похва-
лят с написана книга за своето 
село, която е преведена и на 
немски език.

Днес, ние имаме една неиз-
пълнена задача – нефункциони-
ращ читалищен салон. Надявам 
се преди 100 годишния юбилей 
да имате място за концерти, 

театрални постановки, събира-
ния.“ – каза още д-р Стоева.

От името на ОбС Шабла, д-р 
Стоева връчи на секретаря на 
читалището, картина от шаблен-
ския художник Иван Минчев.

Николай Дойнов имаше 
честта да отправи покана към 
самодейците от Горичане за 
участие в националния  форум 
на читалищните дейци, който 
ще се състои на 23 октомври 
тази година в София. Дойнов 
връчи и почетен знак на Съюза 
на народните читалища на Ма-
рия Костадинова – председател 
на читалищното настоятелство.

От името на съюза бяха връ-
чени грамоти и почетни знаци 
на дългогодишни читалищни 
деятели.

Към всички отдали част от 
себе си за читалището се обър-
на и кметският наместник на 
селото Евгения Иванова, която 
е участник в двете съществу-
ващи форми към читалището 
– фолклорната група и клуба за 
народни танци „Ръченик 2017“ с 
ръководител Даниела Железова.

С невероятните си изпъл-
нения децата от танцов състав 
„Бърборино“ при НЧ „Зора 
1894“ Шабла, водени от Гергана 
Дафова внесоха много праз-
нично настроение и заслужиха 
бурните аплодисменти на пуб-
ликата.

За да поздравят своите при-
ятели, на честването присъст-
ваха и самодейците от певческа 
група „Перуника“ при читали-
щето в с. Българево.

Скъп гост на празника в 
село Горичане беше обичаният 
народен певец Илия Луков.

По традиция всички се за-
ловиха на кръшно българско 
хоро с пожелание до нови сре-
щи.

Йорданка Радушева

Официалните гости на честването - отдясно наляво Мариян Жечев, д-р Николай Дойнов и д-р 
Йорданка Стоева.

МОТОСРЕЩА „ШАБЛА 2021“
От 6 до 8 август 2021 го-

дина на къмпинг „Добруджа“ 
в Шабла се проведе VII-та 
мотосреща, организирана от 
мотоклуб  „Орлите“ (Доб-
рич). 

„Над 700 човека посетиха 
събитието, като участникът 
най-далеч беше от Словения. 
Имаше от София, Берковица, 
Велико Търново, Монтана, 
но преобладаващите посети-
тели бяха от Североизточна 
България, включително и от 
Шабла.

Най-малкият участник в 
мотосрещата беше само на 3 
месеца, а най-възрастен не 
мога да кажа. Имаше интерес-
ни мотоциклети с двигател на 
ЗАЗ и други произведени през 
60-70 години на миналия век. 
За всички възрасти бяха орга-
низирани игри, където учас-
тниците можеха да премерят 

сили и опитат късмета си.
За доброто настроение на 

присъстващите се погрижиха 
групите „Фара бенд“ от Ша-
бла в първата вечер; Дошо-
бенд от Каварна и „Рока-ро-
ла“ от Пазарджик на 7 август 
или във втората вечер.“ – каза 
за  „Изгрев“ председателят на 
МК „Орлите“, Любен Цоков.

„В акцията „Да събудим 
Шабла“, която е традиционна 
обиколка, се включиха мом-
чета от нашия клуб и такива 
дошли на мотосъбора, екскор-
тирани от полицейски коли на 
РПУ Шабла. Обиколката за-
почна от къмпинга, мина през 
ЕМЗ, Зелен образователен 
център, Стадиона, Общинска 
администрация и обратно.“ 
– съобщи Георги Маринов – 
председател на МК „Деца на 
изгрева“ Шабла.

Изгрев


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

