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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

 „Животът не е за да намериш себе си. Животът е за да създадеш себе си.“ 
 Джордж Бърнард Шоу

МИСЪЛ НА БРОЯ

ПРОГРАМА НА „ФЕСТИВАЛ НА 
ХВЪРЧИЛАТА ШАБЛА - 2021“ 

3 септември  - официално откриване - от 18:30 в сградата 
на Зелен образователен център, гр. Шабла, с изложба 
вернисаж на художника маринист Огнян Георгиев.

2 и 3 септември - работилници за хвърчила от 14:30 в 
Зелен образователен център.

4 и 5 септември (събота и неделя) - същинска част на 
IX издание на „Фестивал на хвърчилата“, от 10 ч. до 
мръкване в местността „Малкото море“, южно от Фара 
на нос Шабла.
Музикалната програма за двата дни на Феста включва 
изпълнения на детски танцови и музикални формации 
и групите „До Шо Бенд“, „Фара Бенд“, БТР, дует 
„Послепис“ и „Джаз Бенд Добрич“.
Фестивалът е посветен на хората, природата и птиците 
от Приморска Добруджа. Организира се от община 
Шабла със съдействието на Зелен образователен център 
в рамките на Проект  BG16M1OP002-3.027-0002-C01 
“Подобряване природозащитното състояние на 
червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез 
изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 
2018)” финансиран от Оперативна програма „Околна 
среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Евро-
пейските структурни и инвестиционни фондове.
На това издание на Фестивала ще има представители на 
кайт клубове от България, Турция и Естония, които ще 
направят демонстрации.

Възползвайте се от възможността да се 
позабавлявате на открито!

ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА 
СЕ УДЪЛЖАВА С ТРИ  МЕСЕЦА -  
ДО 31 НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ
Към 30 август 2021 г., общият брой на диагностицираните лица 

с COVID-19 на територията на община Шабла е 3 (три). Един от 
тях се намира в болнично заведение, а другите двама са на домаш-
но лечение. Под карантина са поставени 2 (две) лица.

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

КУПУВАМ 
земя в северна България.

Телефон: 0878/263-071

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 25 август се проведе редовно заседа-

ние на Общински съвет Шабла, на което 
присъстваха 10 от 11 общински съветници. 

Съветниците допълниха приетата про-
грама за управление и разпореждане с имо-
тите общинска собственост за 2021 година, 
в точка „ликвидиране на съсобственост“ и 
дадоха съгласие да се прекрати съсобстве-
ността между община Шабла и хора желае-
щи да закупят общинската част. 

На собствениците на законно постро-
ена сграда на СО „Кария“ след отстъпено 
право на строеж беше позволено да за-
купят терена към нея – частна общинска 
собственост. Имот с начин на трайно полз-
ване – пасище ще бъде отдаден под наем на 

„А1 Тауърс България“ за мобилна базова 
станция в село Горун, за срок от 5 години. 
Тук кметът на Общината, г-н Мариян Же-
чев обясни, че точката е подходяща. Така 
ще се подобри обхвата на мобилния опера-
тор в района на общината.

На заседанието беше определена числе-
ността на доброволното формирование в 
община Шабла - до 15 човека. Разходите за 
него се покриват от централния бюджет. 
Г-н Жечев обясни, че формированието 
разполага с техника, облекло, оборудване, 
специализирани автомобили, но имаме 
нужда от помещение, където да се склади-
ра наличната техника, а не както е досега 
да е пръсната в РС ПБЗН, в Общинско- то предприятие, в новоизграждащия се 

Морски клуб. През септември предстои 
обучение на доброволците. В общината е 
постъпила покана от Центъра за трени-
ровка на спасители – София за обучение 
на нашите доброволци. Това ще стане при 
по-добра ковид обстановка, каза кметът 
на общината. Г-н Мариян Жечев бе опре-
делен за представител на община Шабла в 
извънредното неприсъствено заседание 
на общо събрание на Асоциацията по ВиК 
Добрич, насрочено за 30 септември 2021 
година.

С последната разгледана докладна за-
писка съветниците утвърдиха маломерни 
паралелки за учебната 2021/2022 година в 
СУ „Асен Златаров“ Шабла:

* 10 клас – 11 ученици;
* 11 клас – 7 ученици;
* 12 клас – 16 ученици.
След изчерпване на 13-те точки от днев-

ния ред заседанието бе закрито от предсе-
дателя на Общински съвет Шабла, д-р Йор-
данка Стоева.

Изгрев

В КУЛИНАРНАТА ПРОГРАМА 
на празника на Плодородието

В „Празник 
на плодородие-
то Шабла 2021“ 
богатата кули-
нарна програма 
ще акцентира на 
традиционната 
за всяка бъл-
гарска трапеза 
з е л е н ч у к о в а 
разядка - люте-
ницата. 

Ще се про-
веде конкурс за 
приготвяне и ва-
рене на домашна 
лютеница под 
мотото „Любов, 
затворена в бур-
кан“. 

Жури с пред-
седател Ути Бъчваров ще оце-
ни лютеницата на участници-
те и ще излъчи победители в 
категориите „Най-вкусна лю-
теница“ и „Най-автентичен 
съд“.

 В рамките на конкурса ще 
протече и  станалото тради-
ционно за Празника кулинар-
но шоу „Кметът може И да 
готви“. В него градоначални-
кът на Шабла, Мариян Жечев 

ще приготви пред и за всички 
вас домашна лютеница. По-
мощник в това начинание ще 
му е кметът на Дуранкулак, 
Веселин Йорданов.

В „Голямото тиганче на 
Ути“, кулинарният корифей 
ще сготви за всички в Град-
ския парк добруджанско пиле 
със зеленчуци.

Очаквайте още вкусни и 
приятни изненади!

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ПРАЗНИКА НА 
ПЛОДОРОДИЕТО „ШАБЛА 2021“

на 18 септември, 
заедно да почетем  богатата Добруджанска земя и 

нейните дарове.
На всички участници в Празника, община Шабла предоставя 
безплатно изложбена площ, върху която те да аранжират 
своите продукти или ястия.
 Специално жури, председателствано от Ути Бъчваров, ще 
отличи победителите, а община Шабла ще връчи награди и 
грамоти.
Преди обяд от 09:00 часа ще бъде организирана изложба-
базар на декоративни птици и животни.
За доброто настроение на участниците и гостите в красивия 
есенен празник допринася традиционна фолклорна програма 
на самодейни състави, чиито репертоар и носии допълват 
атмосферата на събитието. 
Финалът на събитието е специалното участие на Национален 
фолклорен ансамбъл „БЪЛГАРЕ“ 

 За контакти и повече информация: 
Иванка Господинова, гл. специалист  

„Връзки с обществеността“ 
тел. 05743 41 45/ 0882 29 90 20 

Заявки за участие на e–mail: obshtina@ob-shabla.org
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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

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

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

ПРОДАВАМ 

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

Цена по споразумение.

Телефон:0898 920 946

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

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 30 август 2021 година 

се навършиха 
37 години 

от смъртта на 

ЙОРДАН КОСТОВ ГЕНОВ
починал на 42 години

За един живот живян достойно,
за един човек прекрасен и обичан,
за едно сърце голямо, всеотдайно

никога забрава няма!
От семейството

ТЪРСЯ ДА НАЕМА 
малко жилище в Шабла с наем до 150 лв. на месец, на приземен 

етаж или в къща с малко стъпала. 
Телефон за връзка – 0876/87-05-97 (Борис Георгиев)

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

УЧЕБНИ СТРЕЛБИ В 
РАЙОНА НА ШАБЛА

От 08.09.2021 г. до 11.09.2021 
г. (резервен ден – 12.09.2021 г.), 
в района на Зенитния полигон 
на ВВС - Шабла и прилежащата 
акватория на Черно море, ще 
се проведат полети и стрелби 
с използване на артилерийско, 
ракетно, зенитно-ракетно и 
авиационно въоръжение. През 
посочения период над населе-
ните места източно от град До-
брич ще се извършват полети с 
военни самолети и вертолети, 
някои от които на малки висо-
чини.

За осигуряване на безопас-

ността по време на стрелбите са 
въведени временни забрани за 
корабоплаването и въздухоп-
лаването в морското и въздуш-
ното пространство, заключено 
между ивицата от нос „Кар-
талборун“ (Дуранкулак) до 
нос „Калиакра“ и линията, от-
стояща на 100 км. от бреговата 
ивица, както и пространството 
над тях на височина до 40 км.

С цел недопускане на инци-
денти, следва всички граждани 
да ограничат пребиваването в 
района на стрелбите, в посоче-
ния период.

ПОКАНА
ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ШАБЛА – 

Д-Р ЙОРДАНКА СТОЕВА
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните 

финанси, отправя покана към жителите на общината, 
представителите на бизнеса, ръководителите на 

бюджетни звена, неправителствените организации и 
цялата общественост за участие в 

Публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на  
бюджета на Община Шабла за 2020 година

Публичното обсъждане ще се проведе на 02.09.2021 година 
(четвъртък) от 14:00 часа в Пленарна зала на Община Шабла  
на  II  етаж – гр. Шабла, ул. „Равно поле” №35.
Материалите за отчета за изпълнението на бюджета на 
Община Шабла за 2020 година са  публикувани на интернет 

страницата на Общината: www.shabla.bg

ОТЛИЧНА РЕКОЛТА В ШАБЛА И ОБЛАСТТА
В страната са прибрани над 

7 млн. тона пшеница -  значи-
телно над очакванията.

Жътвата през тази година 
даде рекордни за последното 
десетилетие добиви от пше-
ница. Другите житни култури 
също бележат растеж. През 
тази стопанска година масиви-
те с хлебната култура в региона 
достигат  1 201 630 декара  като 
за пропаднали  се отчитат само 
355 декара с измръзнали посе-
ви през зимата. По оперативни 
данни на Земеделското минис-
терство, в страната са прибрани  
малко над 7 млн. тона пшеница, 
което далеч надхвърля предва-
рителните очаквания от рекол-
тата.

Продукцията от основната 
зърнена култура е с 54,2% по-
вече от миналогодишната. Този 
сезон зърнопроизводителите са 
ожънали също повече ечемик и 
маслодайна рапица. Продукци-
ята от първата култура е 698,4 
хил. тона, а от втората - 376,2 
хил. тона. Ръстът на годишна 
база е близо 25% - за ечемика, и 
над 46% - за рапицата. 

Рекордната реколта е главно 

в резултат от повишаване на 
средните добиви, отчитат ана-
лизаторите. Средно от декар 
за страната е събрано по 596 
кг/дка от пшеницата, а от ече-
мика – 535 кг/дка.  При произ-
водството на ръж и тритикале 
също е налице сериозно увели-
чение на годишна база – съот-
ветно с 48,2% и 68%, вследствие 
на повече засети и реколтирани 
площи и по-високи средни до-
биви.

За информация относно 
количествата на добива за об-
ласт Добрич (добричкият ре-
гион традиционно отглежда 
най-много площи в страната 
с пшеница) и община Шабла, 
от „Изгрев“ се обърнахме към 
Областна дирекция „Земеде-
лие“: „По оперативни данни 
към 05.08.2021 г. са приключе-
ни жътвените кампании и при 
ечемика и при пшеницата на 
територията на област Добрич.

Реколтирани са 57 983 
дка площи с ечемик при сре-
ден добив около 576 кг.(дка. ) 
или общо 33 429 тона ечемик. 
Най-високи са средните доби-
ви в община Генерал Тошево 

– около 610 кг/дка и община 
Балчик - около 600 кг./дка. , а 
най-ниски добиви са отчетени 
в община Тервел – около 505 
кг./дка.

Реколтирани са 1 199 403 дка 
площи с пшеница при среден 
добив около 625 кг./дка. (или 
общо 749 060 тона пшеница). 
Най-високи са средните доби-
ви в община Генерал Тошево 
– около 650 кг/дка и община 
Добричка - около 640 кг./дка. , а 
най-ниски добиви са отчетени в 
община Тервел и община Кру-
шари – около 590 кг./дка.

Кампанията за прибиране на 
реколтата от рапица приключи 
още към 29.07.2021 г.. От рекол-
тирани 65 615 дка  е отчетен сре-
ден добив от около 319 кг./дка. 
(или общо 20 919 тона рапица).

За лавандуловите насажде-
ния  са подадени данни за ре-
колтирани 89 289 дка в област 
Добрич. Оперативните данни 
включват информация за до-
битото количество цветна маса, 
която от тези площи е около 609 
кг./дка.“ – е информацията на 
Дирекцията за Областта. Да-
нните на ОД „Земеделие“ за те-

риторията на община Шабла са: 
„Жътвената кампания за 

площите с пшеница приключи 
към 05.08.2021 г. Реколтирани 
са 108 000 дка площи с пшеница 
при среден добив от около 620 
кг./дка или 66 960 тона. 

Жътвената кампания за пло-
щите с ечемик приключи към 
05.08.2021 г. Реколтирани са 8 
950 дка площи с ечемик при сре-
ден добив от около 590 кг./дка 
или 5 260 тона. 

Жътвената кампания за 
площите с рапица приключи 
към 29.07.2021 г. Реколтирани 
са 218 дка площи с рапица при 
среден добив от около 215 кг./
дка или 47 тона. За сравнение, в 
предходната стопанска 20/21 г. 
за община Шабла оперативните 
данни сочеха следното:

реколтирани 12 0817 дка с 
пшеница при среден добив от 
150 кг./дка или 18  2200 тона;

реколтирани 3 340 дка с ече-
мик при среден добив от 350 кг./
дка или 1170 тона.

реколтирани 450 дка с рапи-
ца при среден добив от 200 кг./
дка или 90 тона.

Изгрев

В община Шабла ще се проведе пресконференция по проект 

„ПОДОБРЯВАНЕ ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА 
ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА (BRANTA RUFICOLLIS, PALLAS, 1769) 

чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)“
На 1 септември 2021 г. от 10.30 часа, в 

Пленарната зала на втория етаж в сгра-
дата на Община Шабла, на адрес: гр. Ша-
бла, ул. „Равно поле“ № 35.

ще се проведе пресконференция по 
проект „Подобряване природозащит-
ното състояние на червеногушата гъска 
(Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез из-
пълнение на мерки от Плана за действие 
за вида (ПД, 2018)“, осъществяван с 
финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Околна среда 2014-2020 г.”, 

съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално 
развитие и Кохезионния фонд на ЕС. 

Проектът е с период на изпълнение 
04.01.2021 – 04.05.2024 г. и  е на обща 
стойност 1 079 127,52 лв., от които 917 
258,40 лв. европейско финансиране и 
161 869,12 лв. национално съфинанси-
ране.

Общата му цел е подобряване на 
природозащитното състояние на чер-
веногушата гъска (Branta ruficollis), 

чрез изпълнение на конкретни мерки от 
действащия План за действие за вида, в 
определени Защитени зони за опазване 
на дивите птици (целеви райони), част 
от Мрежата Натура 2000 в страната.

На пресконференцията, организи-
рана от Община Шабла, в качеството й 
на Бенефициент по проекта, присъст-
ващите ще бъдат запознати с текущото 
му изпълнение, планираните дейности, 
очакваните резултати и предстоящи съ-
бития.

http://www.shabla.bg
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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

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!

ПОЕТИЧЕН КЪТ 

НАИСТИНА ЛИ СИ ОТИВА 
ЛЯТОТО...

Наистина ли си отива лятото?
Наистина ли? Лятото ме гледаше.
С очите си отново ме целуваше.
А вятърът се блъскаше във роклята,
прегръщаше нозете й, докосваше
по устните й сянката на залеза
и цялата неспирно я люлееше -
завиждаха му може би ръцете ми...
Завинаги ли? Лятото ме гледаше.
Очите му отново обещаваха
завръщане, по-хубаво от първото -
ний, влюбените, вярваме на лятото.
Ний, влюбените, винаги потъваме
в очите му дълбоки -
в най-дълбокото,
където са зелените съзвездия
на сълзите... Ний вечно се усмихваме.
И устните ни вечно са уплашени.
И вечно, вечно, вечно искаме
да задържиме за минута лятото.
Наистина ли си отива лятото?
Наистина ли? Бързо се притискаме.
И махаме с ръцете си... И гларуса,
и вятъра, и залеза тържествено
ще съобщят на всеки, че за София
със влака в десет си замина лятото.
 
По дяволите! Всичко е известно.
Известно е. Но все пак оставете ме
да се удавя в погледа на лятото.
Да ме вълнува беглото докосване
на медните й колене...
И в пръстите,
замрежили лицето ми изопнато,
да прозвучат тръстиките созополски.
Какво, че е известно. Оставете ме
да й говоря и да вярвам с някакво
забравено, детинско изумление,
че ме обича, че е много влюбена,
че винаги ще ме обича... Лятото
ми маха дълго със ръка...
Ах, лятото
не искаше да си отиде...

 Христо Фотев

КОНЦЕРТ
на

учениците по пиано
от Детска музикална школа

към НЧ „Зора 1894“ гр. Шабла
Петко Франгов, Александра Панова, Теодора 

Димитрова, Александър Тодоров, Павел 
Зарев, Александър Дренков, Радост Русева, 

Васил Василев
И гостите от гр. Каварна: Георги Цонев, 
Преслава Парушева, Габриела Маринова и 

Борис Георгиев
Преподавател: Теофания Христова

НА 31 АВГУСТ 2021 ГОДИНА 
(ВТОРНИК) ОТ 17.30 ЧАСА 

в картинната галерия на читалището.ЕКСКУРЗИЯ ДО „ЕВКСИНОГРАД“
НЧ „Свобода1940“ с.Грани-

чар, организира екскурзия за 
жителите на селото до дворе-
ца „Евксиноград“ и манастира 
„Св.св. Константин и Елена“ - 
Варна.

Изказваме благодарността 
си към ръководството  на об-
щина Шабла за оказаното съ-

действие.
Благодарни сме и на шофьо-

ра Георги Тодоров за безава-
рийното пътуване и отзивчи-
востта му.

Невена Огнева, 
секретар на 

НЧ „Свобода1940“ 
с. Граничар

105 ГОДИНИ ОТ 
РУМЪНСКИТЕ РЕПРЕСИИ

На 23.08.2021г. в с.Грани-
чар отбелязахме 105-та годиш-
нина от откарването на  десетки 
хиляди добруджанци в концен-
трационни лагери в Молдова 
от румънските  власти. Отец 
Павел Максимов от храм „Св.
свщмчк Харалампий“ гр.Шабла 
отслужи панихида, а

 г-жа Костадинка Петкова 
от гр.Шабла приготви и разда-
де оброк за упокой на душите 
на загиналите. Бяха поднесе-
ни цветя от кметството и НЧ 
„Свобода 1940“, от жители и 
гостите на селото.

НЧ „Свобода 1940“ 
Граничар

МОРЕТО КРАЙ ШАБЛА В КАРТИНИ
„Морето! Най-голямото 

събитие!“ – началото на сти-
хотворението на големия бур-

гаски поет Христо Фотев бе и 
мото на изложбата, която се 
състоя пред НЧ „Зора 1894“ в 
четвъртък, 26 август. Експони-
рани бяха платна от фонда на 
община Шабла, рисувани от 
български художници през го-
дините на пленери, организи-
рани от Общината.

„От векове морето е 
вдъхновение за хората, а с още 
по-голяма сила, за творци-
те! Независимо от похвата и 
материята, които използват, 
хората на изкуството ни въз-
действат. Представяйки своя 
поглед и усещане, чрез слово, 
звук, цвят, обем…“ - бяха част 
от думите на куратора на  из-
ложбата, Аделина Божанова на 
откриването.

Шабленци и гости на града 

разгледаха творбите на худож-
ници, вдъхновили се от кра-
сотите на Шабла и Северното 

Черноморие -  Александър 
Александров, Асадур Марка-
ров, Валери Чакалов, Велина 

Гребенска, Георги Атанасов, 
Дарина Златарева, Димитър 
Грозданов, Димитър Трайчев, 
Димитър Чолаков, Доника 
Кирова, Елена Лютакова, Ели-
ца Баръмова, Ивайло Мирчев, 
Йордан Кисьов, Кирил Батем-
бергски, Любен Генов, Мария 
Зафиркова, Мария Златанова, 
Матей Матеев, Милко Бож-
ков, Недко Недков, Николай 
Карамфилов, Николай Няго-
лов, Пламен Монев, Пламен 
Тодоров, Светла Радулова, 
Светослав Недев и Чавдар Пе-
тров.

Приятна изненада за всички 
беше жестът на младата вар-

ненска художничка Димана 
Йотовска, която по време на 
изложбата подари своя карти-
на на читалището. 20-годишна-
та Димана връчи на секретаря 
на НЧ „Зора 1894“ Георги Сте-
фанов картината си „Златни 
букви“. 

Културният живот в Ша-

бла не е безразличен на мла-
дата варненка. Припомняме, 
че преди година, Димана 
спечели първа награда на 
огранизирания от шаблен-
ското читалище конкурс за 
карикатура на тема „Бай Га-
ньо днес“.

Йордан Енев 

„Фарът“ на покойния наш съгражданин, Александър Алексан-
дров.

„Хоризонт“ – Мария Зафиркова.

Читалищният секретар, Георги Стефанов приема дарението 
от Димана Йотовска.

„Море и мъка“ – Матей Ма-
теев.

„По вълните“ – Георги Атана-
сов.
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Проф. Тодор Танев: „В ДУРАНКУЛАК СЕ 
ЧУВСТВАМ СВОБОДЕН ЕВРОПЕЕЦ.“

В рубриката си „Добруджанци по избор“, „Изгрев“ ви пред-
ставя разговорите си с хора с различни професии и интереси, 
от различни сфери на политическия и социален спектър в Бъл-
гария, хора с различна визия за настоящето и бъдещето. Общо-
то между нашите събеседници е едно – всички те преди години 
са харесали за свой постоянен или временен дом по едно кътче 
от община Шабла.

Проф. Тодор  Танев е български учен (политолог, социолог) и 
политик. Той е завършил Английската гимназия в София през 
1976 г. След нея е приет да учи социология в Софийския универ-
ситет. След завършването си е спечелил конкурс за асистент в 
катедрата по „Социология“. От 1983 година до днес последова-
телно развива своята академична кариера все така там – в Со-
фийския университет. Става доцент през 1994 и професор през 
2003. Защитил е два доктората по политически науки – първи-
ят докторат е за политическата ситуация, а така нареченият 
голям докторат е за културната рационалност и стратегиите. 
Сред основателите е на първата в страната катедра „Полито-
логия“ и неин ръководител (1993 – 2000), основател и ръководи-
тел (до 2011 г.) на катедра „Публична администрация“. Специа-
лизирал и преподавал е на много места по света. Носител е на 
високата награда „Питагор“ за изтъкнат учен.

В периода 7 ноември 2014 – 3 февруари 2016 г., проф. Танев е 
министър на образованието и науката.

От 19 години проф. Тодор Танев и семейството му прекар-
ват своята лятна почивка в къщата им в Дуранкулак.

„Изгрев“ – Здравейте, 
проф. Танев. Доста често мес-
тоработата и постоянното мес-
тожителство на човек биват 
диктувани и променяни от 
множество фактори, но мяс-
тото, където той  постоянно си 
почива е въпрос на добре об-
мислен избор. Защо избрахте 
точно Дуранкулак?

Проф. Т. Танев – Това е мно-
го дълга и същевременно много 
къса история. Причина да по-
търся своя августовски дом тук 
е добрият нрав на добруджанци 
и уникалната природа. Ще обяс-
ня.

Добруджанци са широко 
скроени хора, с кротък нрав и 
голямо спокойствие. Срещнах 
искреното приятелството от 
толкова много добруджанци. 
Спокойствието е също и в при-
родата. Бих казал, че усещането 
е някак планетарно!

Да, природата тук е наисти-
на уникална. Има едно прели-
ване на безграничната водна и 
земна повърхност. Неслучайно 
тук има човешко присъствие 
от хиляди години без прекъс-
ване. Явно, че мястото е с поло-
жителна енергия. Има толкова 
тракийски могили, толкова ис-
тория на големия остров на Ду-
ранкулашкото езеро. Тези осо-
бености са повлияли безспорно 
за създадения добруджански 
дух. Оформилата се местна 
култура е ценна за България 
и Европа и затова трябва да се 
съхрани. 

Да припомням ли? 
Това са необятните прос-

транства с плодородна земя и 
трудно достъпна вода. Само 
работливи хора с усет за ново-
то, напредничавото и техно-
логичното биха се справили в 
тези предизвикателни условия 
и биха откроили техния потен-
циал. 

Това са самите природни да-
дености, впечатляващи в своята 
самобитност и мащаб. Който си 
е направил труда да гледа слън-
чевото затъмнение през 1999-та 
от суровите височини на Камен 
бряг помни впечатляваща глед-
ка как се движи сянката на лу-
ната по нашата планета. 

Това е още усещането за До-
бруджа и по Йовковски – не 
толкова с разума, колкото с 
душата. Една Добруджа, която 
дава възможност на всеки да 
е себе си заедно с другите. Тук 
имам чувството за свобода и се 

чувствам европеец, с две думи – 
свободен европеец.

„Изгрев“ – Ние, местните 
жители може би не можем да 
оценим по достойнство при-
родните дадености на нашия 
край, както и богатството на 
културното и историческо на-
следство. Какво тук Ви впечат-
лява най-много? 

Проф. Т. Танев – Както ка-
зах, това е съхранената при-

родна красота, история и добри 
човешки отношения.  От малък 
съм възпитан в семейството да 
ценя тъкмо този местен дух. 
Добре помня като дете когато 
баща ми, композиторът Алек-
сандър Танев, ме водеше в До-
брич по време на неговите сре-
щи с добруджанския диригент 
Захари Медникаров и пееха „О, 
добруджански край, ти наш си 
земен рай“… Този край тряб-
ва да се пази такъв, какъвто 
е. Тук нямат място огромните 
многоетажни хотели. Обърне-
те внимание, че през послед-
ните две години спонтанният 
интерес на туристите не е към 

бетонния банален комфорт на 
човековместилищата в голе-
мите комплекси, а към места 
като Дуранкулак, Шабла или 
Крапец, защото са съхранили 
своята автентичност. Това е 
прекрасна среда много различ-
ни хора да бъдат себе си. Евро-
пейската култура цени високо 
съхранението на наследеното 
многообразие. Това е едно от 
богатствата на европейската ци-
вилизация. 

Моят опит през изминалите 
почти 20 години показва, че с 
трите деца имахме фантастични 
лета. Всъщност, това беше и е 
чудесно творческо време: дъще-
ря ни да свири на цигулката си, 
да четем и пишем, да се срещаме 
с приятели. 

„Изгрев“ – Как изглежда 
бъдещето на България от Ду-
ранкулак?

Проф. Т. Танев - Преди 28 

години, когато аз дойдох за пър-
ви път в Езерец на почивка, ние 
с жена ми бяхме единствени, 
които са потърсили квартира 
за курорт в Езерец. Бяхме сами 
на плажа. На север бяха послед-
ните както им казват „диви“ 
плажове. Но този подарък от 
Господ може много лесно да 
бъде профукан. Извинявайте за 
думата. Трябва да имаме само-
чувствие и отговорност за всич-
ко това. Интересът към тези 
места изпреварва подготовката 
за него. Не сме слепи да видим, 
че днес хора с всякакви автомо-
били и представа за плажуване 
все по-дръзко просто употребя-
ват тези места. Влизат с колите 
си навътре в дюните, които са 
резерват и защитена територия. 
Местната власт трябва да полу-
чи помощ в справянето с този 
нов интерес към непокътнатото 
наследство на тези места. Ще 
трябва да работим за запазва-
нето на природните и социални 
богатства. 

Прави ми впечатление, че 
много от местните хора все 
още нямат самочувствие, че са 
граждани на обединена Европа 
с всичко, което това носи. Може 
би местните хора трябва да са 
по-предприемчиви по съвре-
менния начин, като обаче не гу-
бят своя образ на добруджанци. 

Продължава в 
следващия ни брой 

Пред перголата в двора с едно от децата - Марта, съпругата 
Албена и кучето Чарли.

На 22 август, 2015 г., Министърът на образованието и наука-
та, проф. Тодор Танев, заедно с тогавашния кмет, проф. Райна 
Бърдарева открива обновения Градски площад в Шабла.

ПРОГРАМА 
НА ПЕТИЯ ТРАНСГРАНИЧЕН МАРАТОН 

VIA PONTIKA НА 5.09.2021 Г.:
16:00 - Старт от Крапец на дистанция 42 км;
16:30 - Отпътуване с автобуси от Крапец на състезаващите се на 

дистанция 21 км;
18:00 - Старт на дистанция 2 километра деца от Крапец;
18:30 - Старт на дистанция 21 км от 2 Mai в Румъния;
18:30 - Старт от Крапец на дистанция 13 км;
20:15 - Концерт;
21:00 - Церемония по награждаването;

ПОКАНА
На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и протокол на УС от 

27.08.2021 г. на СНЦ СКЛА „Нефтяник 2014“ гр.Шабла
Управителният съвет свиква Общо събрание на всички чле-
нове на сдружението, което ще се проведе на 30.09.2021г. 
от 10.00 часа в гр.Шабла на ул.”Добруджа”№3 при следния 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Годишен доклад за дейността на сдружението за 2020 г. 
2. Приемане на Годишен финансов отчет на сдружението за 2020 г.
3. Отчет за дейността на УС на сдружението за 2020г.
4. Отчет за дейността на КС на сдружението за 2020г.
5. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ събранието 
ще се проведе същия ден в 11.00 ч. на същото място и при 

същия дневен ред.
             УС на СНЦ СКЛА „Нефтяник 2014“ гр.Шабла     

НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР 
ПО БАДМИНТОН В ШАБЛА

На 29 и 30 август, в Спортен 
комплекс „Шабла“ се проведе на-
ционален турнир по бадминтон 
за момичета и момчета до 13 г., 
както и за юноши и девойки до 
17 годишна възраст. Турнирът 
бе организиран от СК „Бадмин-
тон“ (Русе) и община Шабла. За 
съжаление, поради усложнената 
Covid-обстановка в страната, 
другите клубове – традиционни 
участници в турнира (от Разград 
и Варна) отказаха поканите и 
в надпреварата участваха само 
децата от Русе. Победителите в 
надпреварата са: момчета до 13 
г. – Павел Шейтанов, момичета 
до 13 г. – Полина Петрова; юно-
ши до 17 г. – Виктор Ангелов, де-
войки до 17 г. – Алина Милкова; 

смесени двойки – Теодор Нгуен 
и Кристина Георгиева.

Медалите на призьорите връ-
чи ст.експ. МДС в ОА Шабла, 
Живко Янев.

Преди турнира, състезате-
лите на СК „Бадминтон“ (Русе) 
изкараха и едноседмичен ла-
гер-сбор в Шабла. След края на 
състезанието, треньорът в клуба, 
Пламен Стаматов, каза пред „Из-
грев“: „ Много сме доволни от 
обстановката в Спортната зала, 
от посрещането и отношението 
от страна на кмета г-н Жечев и 
г-н Янев. Също и от управителя 
на хостел „Шабла“, където сме 
отседнали - Костадин Стоянов. 
Всичко ни хареса и догодина пак 
ще дойдем!“             Изгрев

След края на турнира – всички на почетната стълбичка.

ДОБРУДЖАНЦИ ПО ИЗБОР

Проф. Танев на работа в…Дуранкулак.
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