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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

 „Мъчениците са създали повече вяра, отколкото вярата - мъченици.“
Мигел де Унамуно  

МИСЪЛ НА БРОЯ

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
25 август (сряда), 13:00 часа 

СЪОБЩЕНИЕ
Към 16 август 2021 г., общият брой на диагностицираните лица 

с COVID-19 на територията на община Шабла е 2 (две). Единият 
се намира в болнично заведение, а другият е на домашно лечение. 
Под карантина са поставени 3 (три) лица.

Настоящата информация се предоставя от разработената сис-
тема COV.ID, която представлява национален централизиран ре-
гистър на случаите с COVID-19 в България. Интегрираната плат-
форма дигитализира събирането на лични и медицински данни от 
институции, работещи със случаи на COVID-19, като регионални 
здравни инспекции, гранична полиция, МВР, общопрактикуващи 
лекари, болници, лаборатории и общини. Платформата обработва 
данните по структуриран и сигурен начин, като дава на специа-
лизираните държавни институции информация в реално време.

Актуална информация относно ситуацията с COVID-19 може-
те да намерите в официалния уебсайт на община Шабла, в секция 
„Коронавирус“, подраздел „Важна информация“.

С цел предотвратяване на 
възникването на пожари,

МИНИСТЪРЪТ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
НАРЕЖДА

със  Заповед № РД09-788/05.08.2021 г.:
Земеделските стопани (собственици или ползва-
тели на правно основание), включително наети от 
тях лица при поддържане на постоянно затреве-
ните площи и обработваемите земи в състояние, 
годно за производство, с цел отстраняване на из-
точниците на опасност за причиняване на пожари, 
да не извършват косене на тревата, машинно по-
чистване(мулчиране), включително и почистване-
то на храсти до 20 август 2021 г. включително.
При неспазване на предписанието на лицата ще се 
налагат глоби или имуществени санкции, съгласно 
чл.92, ал. 1, във връзка с чл. 34, т. 9 и чл. 38а, т. 6 от 
Закона за защита при бедствия.

 Директорите на областните дирекции  
„ Земеделие “ се оправомощават да 

съставят актове за установяване на 
административните нарушения по чл. 34 и 38а 

от Закона за защита при бедствия.

ВАЖНО!
С решение №179 от 10.02.2021 год . на Общински 
съвет гр.Шабла по смисъла на чл.15 от Закона 
за устройство на Черноморското крайбрежие 
забранява извършването на строително монтажни 
работи от 15 юни 2021 г до 12.09.2021 год. в 
гр.Шабла, с.Крапец, с.Тюленово  и на територията 
на СО „Кария“, СО „Къмпинг Добруджа“ и къмпинг 
„Космос“- Дуранкулак.
Забраната в определените територии не се отнася 
за строителство на линейни обекти на техническата 
инфраструктура, обекти с национално значение, 
обекти с регионално значение и обекти 
финансирани по определени програми със средства 
от Европейския съюз и с бюджетни средства от 
Общишна Шабла и държавата.

На основание чл.15, ал.4 от ЗУЧК, строителни и 
монтажни работи в определените територии се 
допускат само за неотложни аварийно-ремонтни 

работи и геозащитни мерки и дейности.

ЗАВЪРШИ XIV-ЯТ ФЕСТИВАЛ STRAVAGANZA

„Вечер на християнското 
изкуство“ бе наречен заклю-
чителният концерт на XIV-я 
фестивал за старинна музика, 
песен и танц Stravaganza.

В навечерието на Успение 
Богородично-15 август, на пло-
щада пред НЧ „Зора 1894“ Ша-
бла, дамски камерен хор при 
храм „Свети Атанасий“ Варна, 
с диригент Евгения Григорова 
изнесe празничен концерт. Хо-
рът изпълни църковни песно-
пения в прослава на Божията 
майка, обработени песни от 
различни фолклорни области, 
както и автентичната народна 
песен „Чичовите конье“.

След вечерната служба в 

храм „Св.свщмчк Харалампий“ 
Шабла, отец Павел поздрави 
гостите от Варна и благослови 
присъстващите на заключител-
ното събитие на Stravaganza.

В края на концерта, артис-
тичният директор на фестива-
ла, Петя Плукчиева пожела до 
нови срещи догодина, когато 
ще се чества XV-то юбилейно 
издание на фестивала.

XIV-ят фестивал за ста-
ринна музика, песен и танц 
Stravaganza се проведе под 
патронажа на кмета на общи-
на Шабла, Мариян Жечев и с 
финансовата помощ на Фонд 
„Култура“.

Изгрев

ПОЧЕТОХМЕ ПАМЕТТА НА  ОТКАРАНИТЕ 
ПРЕДИ 105 ГОДИНИ

Два дни преди Голяма Бо-
городица, на 13-и август, в 
Шабла отбелязахме 105-тата 
годишнина от  откарването от 
румънските власти на десетки 
хиляди добруджанци в концен-
трационни лагери в Молдова. 

Пред паметната плоча с име-
ната на мъчениците от Шабла, 
оставили костите си в лагерите 
на смъртта, отец Павел Мак-
симов, от храма „Св.свщмчк 
Харалампий“ в града отслужи 
панихида. Церемонията про-
дължи ст. експ. „Културно и 
историческо наследство“ в ОА 
Шабла, Илиян Христакиев, 
който припомни събитията от 
1916 г., а също и че на терито-
рията на Общината, освен в 
града, паметни плочи с имената 

на откараните от съответните 
селища, има още и в селата Ду-
ранкулак, Езерец и Граничар. 

След това, Христакиев даде 
думата на проф.д-р Ивелин Ар-
гиров. Ръководителят на кате-
дра „Стара и средновековна ис-
тория“ във Великотърновския 
университет „Св. св. Кирил и 
Методий“ шабленец, проф. Ар-
гиров, говори на хората пред 
паметната плоча. Проф. Арги-
ров подчерта, че историците са 
длъжници на съвременниците 
за събитията от онова време, 
а следа за това, че ги е имало 
са паметните плочи, които да 
напомнят на поколенията за 
историческите факти.  Речта 
му завърши с думите: „Ще пе-
рифразирам известната мисъл, 

че никой не е забравен и нищо 
не е забравено. Никой не ТРЯБ-
ВА да бъде забравен и нищо не 

ТРЯБВА да бъде забравено, 
уважаеми съграждани!“. Пъл-
ният текст на словото на проф. 
д-р Ивелин Аргиров четете в 
следващия брой на „Изгрев“.

Пред паметната плоча с 
имената на страдалците, вен-
ци се поднесоха от името на: 
Общински съвет Шабла, кмет 
на Общината, Общинската ор-
ганизация на съюза на офице-
рите и сержантите от запаса и 
резерва Шабла, Народно чита-
лище „Зора 1894“, Общински 
детски комплекс, Център за со-
циална рехабилитация и инте-
грация, Център за обществена 
подкрепа,  пенсионерски клуб 
„Надежда“.

Цветя на плочата положиха 
и жители, и гости на града.

Изгрев

Проф. Ивелин Аргиров говори 
пред паметната плоча.

Отец Павел отслужи панихида.

Председателят на ОбС Шабла, д-р Йорданка Стоева и зам. кме-
тът Петър Атанасов изпратиха гостуващите артисти, като 
им пожелаха „До нови срещи“.
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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

ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 
ХРАМ ,,СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ 

С. ТЮЛЕНОВО 
НАБИРА СРЕДСТВА ЗА 

довършителни работи 
на храма.

 Банка ДСК - клон Шабла
 Разплащателно 

сметка-02-24564008
 IBAN-BG74STSA93000024564008

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 ДЪРВА  
ЗА ОГРЕВ

ГЛЕДИЧ  И МЕШЕ – 100 лв. 
цепеници

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

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

КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

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

Телефон: 0894 04 31 28

БРЪСНАРО-ФРИЗЬОРСКИ САЛОН  
„ПРИ ПОЛИ“

Ви очаква с
работно време: от понеделник до петък – 08:30 – 18:00 часа.

събота – 09:00 – 14:00 часа.
Салонът се намира на Градския пазар в Шабла  

(срещу аптека „Вита-КА).
Моля, заповядайте!

ПРОДАВАМ 
парцел в Тюленово - в регулация  

3777 кв. м, на 230 м. от морето. 
Телефон: 0894 04 31 28

УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩЕТО В ДУРАНКУЛАК 
ЛЕТУВАХА ПО ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО“

Нашето малко училище е 
винаги сред най-добрите. По 
успехи то може да се мери с 
всички училища в България. 
По инициатива на нашата ди-
ректорка кандидатствахме за 
организирано туристическо 
пътуване, финансирано по На-
ционална програма „Отново 
заедно“ и бяхме много щастли-
ви, от това, че са ни одобрили. 
С огромно нетърпение чакахме 
да дойде денят на ,,нашето пъ-
тешествие по непознати за нас 
земи“. А през тези дни не спи-
рахме да си говорим и да си оп-
равяме багажите.

На 26.07.2021 г. тръгнахме. 
Забелязах, че нямаше човек, 
който да е намусен. Всички 
бяха с усмивки на лицата и 
брояха километрите до Пампо-
рово. По време на пътуването 
се възхищавахме на природа-
та.  Дестинациите, на които се 
спряхме първия ден, бяха инте-
ресни – Асенова крепост и Бач-
ковски манастир.

След дългото пътуване с 
автобус най-накрая стигнахме 
до хотел ,,Финландия“ – беше 

красив, разположен насред го-

рата, имаше и огромно място 
за игри и пътечки за разходки, 
с божествена гледка от терасата 
и свеж въздух.

След вечеря решихме да 
се поразходим из гората. Там 
беше като в приказките.

Втория ден момчетата оти-
доха на басейн, а ние – моми-
четата, решихме отново да се 
поразходим из гората. И точ-
но, когато се  прибирахме към 
хотела, видяхме еленчета. Те 
се изплашиха, както и ние. Не 
очаквахме, че ще видим тези 
величествени животни в ес-
тествената им среда. След това 
обядвахме и посетихме Кръс-
това гора – божествено място 
с много енергия. Разгледахме 
църкви и параклиси, направи-
хме си снимка пред кръста, по-
дарен от цар Борис и събирах-
ме камъчета с кръстчета.

Третият ден за всички нас 
беше изпълнен с различни емо-
ции. Посетихме две пещери.    
Първата - Ягодинската пещера 
- там премръзнахме, но не се 
отказвахме.   Втората – Дявол-
ското гърло, където изкачихме 

301 стъпала, беше страшнич-

ко, но въпреки това, колкото 
по- нагоре се качвахме толко-
ва по-красиво ставаше… След 
обяд с лифт се качихме на връх 
Снежанка и на втората тераса 
на телевизионната кула – на 100 
м височина. После отидохме на 
Орфеевите скали – мястото, от 
което Орфей е свирил и пял, 
гледайки красивата Родопа 
планина.

Четвъртия ден посетихме 
Момчилова крепост и много 
добре уредения Регионален 
исторически музей в Смолян. 
Най-много ни хареса посеще-
нието на манастира „Св. Панте-
леймон“, където се срещнахме с 
майка Христина - монахиня и 
негова създателка. Тя ни пода-
ри скромни, символични пода-
ръци. Мене най-много ме впе-
чатли разказа за нейния живот 
и отказа й от житейските изку-
шения. Хареса ми начина, по 
който учи хората на добри дела 
и уважение.

Предпоследния ден бяхме 
на Националната обсерватория 
„Рожен“. Видяхме и поляните, 
където се провежда национал-
ния събор на народното твор-
чество и животновъдството. 
Очарова ни красотата и ве-
личието на скалния феномен 
„Чудните мостове“. Научихме 
интересната легенда, свързана 
с него – много ни хареса и при-
родата там.

Шести последен ден – наше-
то тръгване от хотела и плани-
ната … толкова силно се при-
вързахме към това място, все 
едно бяхме омагьосани… Но 
си тръгнахме с усмивка и удо-
влетворение от всичко видяно 
и чуто.

Програмата завършихме с 
посещение на  Рибната църква 
в Асеновград и музея на авиа-
цията в Крумово. 

Трудно ще забравим тези 
няколко дни, прекарани сред 
добри приятели и красива при-
рода. Величието на гората и 
чистият въздух дават енергия, 
правят човек по-силен, по-спо-
коен и добър. 

Споделяйки тези наши пре-
живявания, искам да накарам 
хората да обичат и ценят пове-
че мястото, където са се роди-
ли и живеят – нашата красива 
Родина .

Благодарим на госпожа 
Маргарита Тодорова - наш 
директор и ръководител - за 
всеотдайността и голямата 
отговорност. Благодарим на 
туроператора Ивелин Иванов, 
който беше и наш екскурзо-
вод – за интересната програма 
и безпроблемното съгласие да 
посещаваме обекти и извън 
нея. Благодарим и на медицин-
ското ни лице госпожа Елена 
Лазарова, която беше винаги 
сред нас. Но най-много благо-
дарим на министъра на обра-
зованието и науката  господин 
Николай Денков и неговия 
екип за националната програ-
ма „Отново заедно“, по която 
стана възможно това наше пъ-
туване.

Женя Петрова
ученичка в VІІ клас на ОУ 

с. Дуранкулак

ИЗЛОЖБА В НАВЕЧЕРИЕТО НА УСПЕНИЕ 
БОГОРОДИЧНО

Часове преди настъпването 
на големия християнски праз-
ник Успение Богородично – на 
14 август (събота), в Зеления 
образователен център в Шабла 
бе открита изложба. Ескпози-
цията бе комбинирана – Па-
влин Пенев бе изложил нарису-
ваните от него икони, а в залата 
бе представена и композиция 
от творбите – кожена пласти-
каq на Ивайло Маринов.

Павлин Пенев е завършил 
„Реставрация и консервация“ 
в Художествена академия  „Ни-
колай Павлович“. Сега е главен 
реставратор в Регионалния ис-
торически музей гр. Добрич. 
Пенев е реставрирал  стенопи-
сите в много храмове в Бълга-
рия, като е изографисал стено-
писи и иконостаси в тях. Някои 
от изложените от него в Шабла 
икони са копия на известните 
по канона изображения на Бо-
городица с младенеца, Свети 
Георги, Свети Николай Чудо-
творец, Свети  Мина, а други са 
авторски. Техниката на рисува-
не на Павлин Пенев е темпера 
върху дърво.

Ивайло Маринов се зани-
мава с художествена обра-
ботка на кожи и изработване 
на кожени пластики от 1980 
г. Техниката, с която работи 
е уникална, създадена от са-
мия него. Маринов изгражда 
творбите си чрез наслагване 
на материала. При изработ-

ката на експонатите съчетава 
основния материал със стък-
ло, дърво, керамика и други 
естествени материи. Негови 

уникати са закупени за частни 
колекции в Италия, Гърция, 
Германия, Холандия, Русия, 
Беларус, САЩ.

Една от изложените в ЗОЦ 
творби на Ивайло Маринов 
е нарекъл „Турболенция“. Тя 
е част от пластиките му, чрез 
които той популяризира по 
света „Виа Понтика“ – Чер-
номорския път на прелетни-
те птици. Закономерността, 
непреходността и вечността, 
които Ивайло е изразил чрез 
„Турболенция“ за него е „Виа 
Понтика“.

Това че двамата художни-
ци са композирали перфектно 
творбите си в изложбената зала 
на Зеления център не е случай-
но – творческите ателиета на 
Павлин и Ивайло в Етнограф-
ски комплекс „Старият Доб-
рич“ са съседни.

Изложбата ще остане в ЗОЦ 
Шабла до края на август.

Йордан Енев

Павлин Пенев сред някои от нарисуваните от него икони.

Точно над Ивайло Маринов е пластиката му „Турболенция“, сим-
волизираща според него „Виа Понтика“.

На Националната обсервато-
рия „Рожен“.

ПОЕТИЧЕН КЪТ 

СТАРАТА ИКОНА
Arouet qu‘as tu fait?
A. de Musset

Аз зная майка богобоязлива, 
света жена, огряна с вяра жива - 
утеха ней в живота и заслона. 
Тя заран, вечер моли се и пали 
кандилце, тихо като бога фали 
      пред старата икона.

Светиня вехта, образ мил, чудесен, 
един из сред пожарите изнесен 
и от елмазена по-скъп корона! 
На сладки спомени хранител мили!. . . 
Пет поколения са се молили 
      пред старата икона.

Към пламъчето, що блещука, мига, 
тя очи, често насълзени, дига 
с молитва тиха, де трепери стона 
и нейния дух в неземний мир се носи, 
утеха, лек, душевна сила проси 
      пред старата икона.

С глава склонена и чело смирено, 
на вярата с лучите озарено, 
тя сеща се на бога тук пред трона. 
Тя моли се в тревоги и неволи, 
и в мигове на радост пак се моли 
      пред старата икона.

В таз къща има бог! Със небесата 
чрез нишка тайна слива се душата. . . 
И сякаш дъха бледната Мадона! 
И благ мир лей лицето воскоцветно 
свето, кат гледа кротко и приветно 
      от старата икона!

О душо благородна и висока, 
сродена с бога, с вечността дълбока, 
огряна с вяра - фар във небосклона, - 
чело прекланям, трепет ме обфаща, 
като те видя, права и моляща, 
      пред старата икона!

На век безверен чада изсушени, 
отровени от знанье и съмненье, 
в живота бурни без компас, подслона - 
не знаем ний молитвата гореща - 
утехата й, що тая майка сеща 
      пред старата икона!

Блуждаем без олтар, без бог, без вера, 
в гърди без обич, ледни кат мермера, 
в лъжата светска роби на Мамона, 
и наший дух, що отрицанье трови, 
не вярва ни в кумирите си нови, 
      ни в старата икона. . .

Иван Вазов, София, 1899

ВЕСЕЛИЕ ЗА ДЕЦАТА ОТ 
ГРАНИЧАР

На 9 август т.г., 
НЧ»Сво б ода1940»  
с.Граничар организи-
ра детско парти за де-
цата от селото. Праз-
ненството се проведе 
на новооткрития дет-
ски кът към рес-
торант  «Златната 
рибка»с.Дуранкулак. 
В присъствието на 
председателя на чи-
талището, секретаря 
и няколко родители 
децата поиграха на 
воля, а персоналът 
на заведението се по-
грижи за почерпката 
им.

 Невена Огнева,  
чит. Секретар на НЧ „Свобода 1940“

ПЪРФОРМАНС В ПАРКА
На 10 август в Градския парк 

на Шабла се състоя спектакъла 
«Ре-Ренесанс“, част от XIV фес-
тивал „Stravaganza“.

„Ре -Ренесанс“ е музикал-
но-театрален пърформънс, 
който изследва симбиозата 
между музика и театър, пре-
плитайки изпълнението на 
както емблематични така и не 
толкова познати, редки обра-
зци от епохата с текстове от 
пиесите на Уилям Шекспир. 
Спектакълът търси отговор на 
въпросите: имат ли място об-
разците на живото, сценично 
изкуство от отминали епохи, в 
съвременното, технократно об-
щество и има ли нужда модер-
ния човек от досег с тях.

Основния персонаж е мла-
деж от едно, може би не толко-
ва далечно антиутопично бъде-
ще, в което изкуствата - театър, 
музика, танц, са забранени от 
системата на „Новото нормал-

но“, тъй като будят нездраво-
словни емоции у човешките 
индивиди и така застрашават 
реда на новото „Щастливо об-
щество“. По време на екскурзи-
ята си, младежът се отклонява 
от маршрута, препоръчан му 
от джипиес-а и открива една 
сцена, изоставена още по вре-
мето на „Голямата карантина“. 
Въпреки предупрежденията на 
„Системата“, младежът остава 
на сцената, тъй като е навече-
рието на Еньовден и духовете 
на сцената - актьори и музи-
канти оживяват и го въвлича 
в своята игра изправяйки го за 
пръв път пред досег с живото 
изкуство. 

Участваха актьорите Боряна 
Бабанова, Анна-Мария Марко-
ва, Вяра Грънчарова, Станислав 
Анев, Борис Павлов и Георги 
Грозев, който е и режисьор на 
спектакъла.

Изгрев

МАЙСТОРСКИ КЛАС ПО 
ФЛЕЙТА НА ЯВОР  ЖЕЛЕВ

На 8 август, в рамките на 
Фестивала за старинна музика, 
песен и танц Stravaganza,  флей-
тистът Явор Желев и неговите 
ученици изнесоха заключите-
лен концерт в Зеления образо-
вателен център.   За първи път 
по покана на артистичния ди-
ректор на фестивала Петя Плу-
кчиева,  Явор Желев проведе 

майсторски клас. Най-малкият 
участник, в майсторския клас, 
Борис Петров беше само на 10 
години. Той е ученик в НМУ 
„Любомир Пипков“ София.

Концертът започна с изпъл-
нение на Явор Желев-флейта, 
Петя Плукчиева-сопрано и Ге-
орги Беломъжов - пиано.

Сред присъстващите в за-
лата беше и проф.Георги Спа-
сов, който е един от знаковите 
български флейтисти, препода-

вател и създател на модерната 
флейтова школа у нас. 

Явор Желев завършва НУИ 
„Проф. Веселин Стоянов“ в 
Русе и НМА „Панчо Владиге-
ров“ в София в класовете на 
Величко Божинов и проф. Ге-
орги Спасов. От години е соло 
флейтист на Симфоничния ор-
кестър на Българското нацио-

нално радио и преподавател 
по флейта в НМУ „Любомир 
Пипков“ и Нов български уни-
верситет в София. Концерти-
ра и прави записи активно. 
Явор Желев има множество 
участия като артист-оркестрант 
в съставите и на други българ-
ски и европейски оркестри. Той е 
класен камерен изпълнител. Има 
още една страст – мисията да учи, 
да предава своята опитност във 
флейтовото изкуство на младите. 

Явор Желев и Петя Плукчиева

КЛАСИКО ЛЮБИМА, КАК ХУБАВА СИ ТИ…
Камерен концерт под над-

слов „Класико любима, как 
хубава си ти“ изнесоха в 
рамките на Stravaganza два 
състава на 11 август. В прох-
ладната вечер в Зеления об-
разователен център в Шабла, 

почитателите на класическата 
музика се насладиха на изпъл-
ненията на струнния квартет 
„Барок и още нещо“ от София 
и на Представителния духов 
квинтет на Държавна опера 

Варна. 
Столичният състав изпъл-

ни няколко танца „Алеман-
да“ от Клод Тревес ( на тях, 
арт-директорът на фестива-
ла, Петя Плукчиева подкани 
хората от публиката, ако ис-

кат да танцуват), пасажи от 
Църковна соната на Жозеф 
Боден дьо Бомарше, както и 
сюита от операта „Кралицата 
на феите“ от Хенри Пърсел. 
Изсвирената от „Барок и още 

нещо“ сюита от Моцарт оп-
равда „още нещо“ към името 
на квартета. 

Представителният духов 
квинтет на Държавна опера 
Варна изсвири: I част от балета 
„Фауст“ на Шарл Гуно, „Танцът 
на часовете“ на Понтиери, „Два 
антични танца“ на Ференц Фар-
каш, „Влакчето на удоволстви-
ята“ на Йохан Щраус-син, „Три 
малки пиеси“ на Антон Брук-
нер. Варненските музиканти 
зарадваха публиката с извест-

ни мелодии като „Музикален 
момент“ на Шуберт, фрагменти 
от „Кармен“ на Бизе и „Танц на 
малките лебеди“ на Чайковски, 
а завършиха с наздравицата от 
„Травиата“ на Верди.

Накрая, като благодарност 
за гостоприемството (а може 
би и във връзка с последното 
изпълнение), Петя Плукчи-
ева подари на ръководите-
ля на ЗОЦ Шабла, Даниела 
Тодорова чаша с логото на 
Stravaganza.

„Барок и още нещо“  

Публиката оцени по достойнство концерта.

Представителният духов квинтет на Държавна опера Варна 
изпълни „вечни“ класически мелодии.

НА STRAVAGANCA ПРЕЗ СЕДМИЦАТА
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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

СЛЕД ФЕСТИВАЛА В С. СЛАДУН

„През цялата година село 
Сладун е като малко поточе, 
но в дните на фестивала кипи 
и бушува като голяма, пълно-
водна река“ – това сполучливо 
сравнение е на Надя Щегрова, 
секретар на читалище „Изгрев  
1928 г.“ село Сладун, община 
Свиленград. Щергова е и осно-
вен двигател в организацията 
на фолклорния фестивал „С 
песните на Кичка Савова“.

Именно по покана на г-жа 
Щегрова, певческата фолклор-
на група при пенсионерски 
клуб „Бонка Добрева“ с.Крапец 
прие да участва във фестива-
ла. На 01.08.2021 г.певиците от 
групата, въпреки рекордно ви-
соките температури пяха пред 
журито и за всички присъст-
ващи - жители и гости на фес-
тивала. Много от съставите, 
групите и индивидуални из-
пълнители ни омагьосаха с му-
зика, ритми и танци.

Бяха отличени състави и из-
пълнители, които по блестящ на-
чин изпълниха песни на Кичка 
Савова, което е едно от услови-

ята за участие в конкурса. ПФГ 
при ПК „Бонка Добрева“ от с. 
Крапец се представи с песните : 
„Чула съм любе, разбрала“, „Тръг-
нал ми е млад юнак“ и „Дядовите 
Добреви пет снахи“, с които спе-
чели сребърен медал, диплом и 
грамота в раздела „Автентичен 
фолклор“. Да е честит на всички 
от групата, които положиха не-
малки усилия, за да се подготвят 
и явят на фестивала.

Благодарим на ръководство-
то на община Шабла, които ни 
подариха отдавна мечтаното 
участие във фестивала. Бяхме 
запленени и очаровани от мяс-
тото, на което се провежда той 
– селото е на няколко киломе-
тра от границата ни с Републи-
ка Турция, със стотина жители, 
но всичко бе организирано по 
най-добрия начин - стегнато и 
без излишна суетня.

За нас това бе един красив 
празник на изконният българ-
ския фолклор.

БЛАГОДАРИМ!
П. Христакиева –  

ръководител на групата

ИЗЛОЖБА В СЕЛО КРАПЕЦ
Преди много години, Свет-

лана Божкова като художник 
любител,  рисува първата си 
картина в село Крапец . По-къс-

но учи икономика в Универси-
тет  за национално и световно 
стопанство , но любовта към 
изобразителното изкуство  не 
стихва и тя продължава образо-
ванието си с втора  специалност 
„ Художник –аниматор”. Сега  
работи, като рисува анимацион-

ни филмчета за френско студио.
Картините на Светлана 

Божкова са представени  в из-
ложбената зала на Съюза на 

архитектите на България в град 
София, а няколко от тях са из-
ложени в читалище „Слънце 
1871”, село Крапец , сред които 
и първата и творба .

 Мария Дончева -  
читалищен секретар на 

НЧ”Слънце 1871”

БЪРЗИ, СМЕЛИ, СРЪЧНИ И ТАЛАНТЛИВИ!
Децата от община Шабла са всичко това

Миналата седмица най-бър-
зите, най-смелите и най-сръч-
ните деца от община Шабла 
се включиха в емоционално-
то и динамично едноименно 
състезание, което се проведе 
на морския бряг на къмпинг 

“Добруджа”. Традиционно над-
преварата се организира от 
Общински детски комплекс - 
Шабла съвместно с читалища 
“Дружба 1898”, с. Дуранкулак 
и “Слънце 1871”, с. Крапец. То 
се реализира с финансовата 
подкрепа на Общинска адми-
нистрация, като събира на пла-
жа и много зрители - местни и 
гости на региона.

Предизвикателствата, кои-
то предложи състезанието 
“Бързи, смели, сръчни” тази 

година бяха в дисциплините 
стрелба с топче в цел, биене на 
дузпи, дърпане на въже, слало-
миране между конуси в пясъ-
ка, спринт, скачане в платнен 
чувал и много други. Водещ 
на плажните битки беше ст. 
експерт “Младежки дейнос-
ти и спорт” към ОбА-Шабла, 
Живко Янев. Със заслужено-
то първо място се поздравиха 
децата от Дуранкулак, шаблен-
ци останаха втори, а сборната 
команда на село Крапец зае 
почетното трето място. След 
състезателните игри всички 
участници оформиха Кръг 
на толерантността - в знак на 
приятелство и като част от 

инициативата „STAID - Не на 
агресията“, която се осъщест-
вява по проект към програмата 
ЕРАЗЪМ от сдружение „Левски 

- спорт за всички“. Председате-
лят на сдружението - Люси-
ен Велчев, специален гост на 
събитието, раздаде на всички 
деца значки и светлоотрази-
тели. Освен наградите според 
класирането най-накрая и 
малки, и големи се почерпиха с 
по заслужена порция сладолед.

Само няколко дни по-рано 
в отговор на покана, дошла от 
КК “Русалка”, Общински дет-
ски комплекс Шабла се вклю-
чи със своите художници и в 
честванията по случай 20 го-
дини международна пленерна 
дейност в комплекса. Рисунки 
на асфалт и пясъчни фигури, 
изработени от нашите деца, им 
спечелиха още награди и един 
незабравим летен ден на брега 
на морето.

ОДК - Шабла„Не на агресията“ – от всички участници в състезанието.

ТРОФЕЙ ЗА „НАЙ-ГОЛЯМА РИБА“ ЗА ЗЛАТИ ДИМИТРОВ В НЕСЕБЪР 
Поредното силно представяне на шабленския отбор  „Портус Кариа“ 

Здравейте отново, приятели 
на морето и подводните спор-
тове. 

На 08.08.2021 г. в условията 
на отлична организация, при-
ятно време и „рибно“ море се 
проведе състезанието по подво-
ден риболов за купа „Несебър“. 
Това беше един прекрасен и ус-
пешен ден за морски клуб „Пор-
тус Кариа“. Новото попълнение 
през този сезон в шабленския 
отбор - Злати Димитров едва в 
петото си участие в състезание 
по подводен риболов взе купата 
за най-голяма риба за харпуни-
раната от него морска врана с 
тегло 1055 гр. Честито, Злати! 
Страхотен първи сезон за теб! 
Успех в бъдещите състезания!

Надпреварата за купа „Не-
себър“ е 5-ти кръг от серията 
състезания за купа „Бълга-
рия-2021” на Българската фе-
дерация по подводни спорто-
ве (БФПС). Състезанието се 
проведе в 5 часа в акваторията 
между Стария град и Равда, като 
в него взеха участие 39 състеза-

тели от 10 български клуба - 
членове на БФПС. Съдийството 
отново беше поверено на без-
компромисния и безупречен 
Нелко Йорданов от морски клуб 
„Портус Кариа“, а председателят 
Димитър Франгов се ангажира 
да протоколира резултатите. 

От шабленския отбор взе-
ха участие 5-ма състезатели - 
добре познатите ви Венцислав 

Георгиев (капитан), Димитър 
Франгов, Димитър Дражев, Пе-
тър Петров и дебютантът през 
този сезон Злати Димитров. В 
„най-рибното“ досега за сезо-
на състезание и в условията на 
силна конкуренция, нашите 
момчета показаха професиона-
лизъм, упоритост, и търпение, 
в резултат на което всеки един 
от тях излезе от морето с улов. 
Благодарение на предадените 7 
врани и 2 платерини, Петър Пе-
тров се класира 6-ти, като само 
10 грама го лишиха от по-добро 
класиране, тъй като една риба 
не му влезна в границите от 
300 гр. Димитър Дражев стана 
17-ти, забележете, със 7 преда-
дени валидни платерини! С та-
къв улов в други надпревари се 
печели купа, но в Несебър този 
път имаше много риба. Другите 
наши състезатели постигнаха 
следните класирания - Злати 
Димитров – 24-ти, като спече-
ли и  „Наградата за най-голяма 
риба“, Венко Георгиев – 34-ти, 
Димитър Франгов - 36-ти.

Състезанието спечели пред-
ставителят на КПР „Черномо-
рец“, гр. Бургас и национал на 
България, Валентин Люцканов, 
следван от съотборника си Да-
наил Едрев. Бронзът отиде при 
председателя на отбора-дома-
кин СКПР „Несебър“ - Веселин 
Томов. Честито на призьорите!

След спечеления трофей за 
„Най-голяма риба“ на Злати и 
поредното класиране на наши 
състезатели в топ 10, има усло-
вия сезон 2021 да се окаже мно-
го сполучлив за Морски клуб 
„Портус Кариа“. До края на се-
зона остават още три кръга за 
купа „България“ - състезанието 
за купа „Димитър Минев“ в ак-
ваторията на гр. Созопол; тур-
нирът „Генчо Павлов“ в гр. При-
морско и надпреварата за купа 
„Варна“. Освен това на момчета-
та от „Портус Кариа“ им пред-
стои и участие на Републикан-
ското първенство в гр. Царево 
през септември, където отново 
ще се целят нависоко и ще про-
дължават усърдно да защитава 
честта на Община Шабла и ша-
бленската морска школа!

До нови срещи! Стискаме 
палци за едно добро шабленско 
представяне в останалата част 
от сезона по подводен рибо-
лов…

Морски клуб  
„Портус Кариа“

Отборът на „Портус Кариа“ на състезанието в Несебър.

Злати Димитров
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