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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

 „Да пораснеш е нещо много трудно. Далеч по-лесно е да го пропуснеш и да прескачаш от едно детство на 
друго“ 

Франсис Скот Фицджералд

МИСЪЛ НА БРОЯ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЗАСЕДАВА ИЗВЪНРЕДНО
В последния ден от месец 

август 2021 година се състоя 
извънредно заседание на Об-
щинския съвет, на което при-
състваха 7 от 11 общински съ-
ветници.

Първата докладна записка, 
която съветниците разгледаха 
се отнасяше за Общия устрой-
ствен план на община Шабла 
(ОУП) и по-точно неговия 
окончателен проект.

Собственици на поземлени 
имоти са подали молби, с които 
отправят питане дали имоти-
те, които претижават запазват 
градоустройствения си статут. 
Получена е и жалба и във връз-
ка с рибарник в с. Дуранкулак.

За да влезе в сила, проектът 
за ОУП на общината е необхо-
димо да бъде разгледан и приет 

от Общински съвет Шабла, от 
Националния експертен съвет 
по устройство на територията 
и регионална политика и одо-
брен със Заповед на Министъ-
ра на регионалното развитие 
и благоустройството, която се 
обнародва в „Държавен вест-
ник“.

Съветниците приеха със за-
бележки изготвения окончате-
лен проект за Общ устройствен 
план на община Шабла, като 
отговарящ на основните насо-
ки на устройствената политика 
на община Шабла.

На основание чл.19 ал.3 от 
ЗУЧК, Общински съвет гр. Ша-
бла предлага Общия устрой-
ствен план на община Шабла да 
бъде внесен на  Националния 
експертен съвет по устройство 

на територията и регионална 
политика за приемането му,  и 
съответно одобрен със Заповед 
на  Министъра на регионално-
то развитие и благоустройство-
то.

Като забележки са посочени 
молбите и жалбата на граж-
дани, и две разминавания по 
кадастралната карта на общи-
ната. (За историята на ОУП на 
община Шабла в хронология, 
четете на стр. 2).

Кметът Мариян Жечев беше 
определен за представител на 
общината в редовните годиш-
ни общи събрания на акцио-
нерите на „Голф-Шабла“ АД, 
на „Шабла голф-Ваклино“ АД и 
на „Шабла Марина“ АД, които 
ще се проведат на 10 септември 
2021 година, а при невъзмож-

ност на 27 септември 2021 го-
дина.

Председателят на Общин-
ския съвет, д-р Йорданка Сто-
ева предложи за обсъждане 
декларация до: доц.д-р Стела 
Балтова – министър на тури-
зма; Комисията по икономи-
ческа политика, високи техно-
логии и туризъм в Народното 
събрание; Националното сдру-
жение на общините в Репу-
блика България; Асоциацията 
на българските черноморски 
общини и до Областния уп-
равител на област Добрич във 
връзка със замърсяването на 
крайбрежната зона от с.Тюле-
ново до с.Дуранкулак от т.нар. 
свободно къмпингуващи ту-
ристи.

Изгрев

КУПУВАМ 
земя в северна България.

Телефон: 0878/263-071

ЗА ПУБЛИЧНОTО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА  

НА ОБЩИНА ШАБЛА ЗА 2020 ГОДИНА,
Четете на стр. 2

КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА 
НЕПОТРЕБНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

На 9 септември 2021 година 
(четвъртък) „Елтехресурс” АД, 
съвместно с oбщина Шабла, 
организират кампания за съ-
биране на излязло от употре-
ба електрическо и електронно 
оборудване във всички населе-
ни места от общината. 

Гражданите и фирмите могат 
да се освободят от неработе-

щите си електроуреди (печки, 
хладилници, перални, телеви-
зори, компютри и др.) с пред-
варителна заявка за извозване, 
подадена до 8 септември 2021 
година (сряда) включително, на 
безплатен национален телефон 
0800 14 100 и на номер 0885 77 
00 41, както и на електронен ад-
рес order@makmetal.eu.

НОВИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В  
ЗАПОВЕД № РД-01-748/02.09.2021 Г.  
* Провеждането на присъствени занятия в образова-

телни центрове се допуска само при спазване на дис-
танция и носене на маски.

* Преустановяват се посещения в детски центро-
ве и други места на закрито с присъствието на деца.

* Семинари и симпозиуми могат да се провеждат 
при 30 % от капацитета на помещението.

* Преустановява се провеждането на тиймбилдинги.
* Провеждането на конкурси се допуска при капа-

цитет до 30 процента и 30 участника в помещението, с 
носене на защитни маски.

*  Преустановяват се концертите и фестивалите.
*  Посещения на фитнеси се допуска при 30 процен-

та от капацитета.
*  Колективните спортове на закрито се преуста-

новяват.
* Посещенията на балнеолечебни центрове и тера-

певтични центрове – само при 30 на сто от капацитета 
и създаване на график на посещенията.

* Ограничава се работното време на заведения-
та, игралните зали и казината – от 07:00 до 22:00 
часа. Изисква се и носене на маски от персонала.

* За събития от частен характер като сватби – до 30 
лица на закрито и 60 на открито.

*  На пазарите и тържищата се създава еднопосочно 
движение.

* Работодателите трябва да организират работата на 
служителите си в дистанционна форма, където е въз-
можно, като се допуска работа на най-много 50 про-
цента от персонала.

Заповедта е в сила до 31.10.2021 г.

ПРАЗНИКЪТ НА 
ПЛОДОРОДИЕТО СЕ ОТМЕНЯ

Считано от 7 септември, 
със своя  Заповед № РД-01-
748/02.09.2021 г. Министърът 
на здравеопазването въвеж-
да нови противоепидемични 
мерки на територията на Бъл-
гария. Тяхното изпълнение 
прави провеждането на пла-
нирания от община Шабла 

за 18 септември Празник на 
плодородието невъзможно.

Общинска администрация 
Шабла призовава гражданите 
на Общината към стриктно 
изпълнение на мерките.

Повече за мерките в За-
поведта – четете по-долу 
на страницата.

ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА -  ШАБЛА 2021 ГОДИНА
Деветото издание на фестивала – пъстро, богато на емоции и цвят

В празничните и слънчеви 
дни на 4 и 5 септември (съ-
бота и неделя) 2021 година, 
община Шабла и Зелен обра-
зователен център (ЗОЦ) пред-
ложиха на жителите и гостите 
на общината пъстроцветни 
и незабравими дни, а именно 
провеждането на Фестивала на 
хвърчилата. Мястото всички 

го знаят – местността „Малко-
то море“, южно от Фара на нос 
Шабла. 

Фестивалът, организиран по 
проект „Подобряване природо-
защитното състояние на черве-

ногушата гъска“ е посветен на 
хората и птиците от Примор-
ска Добруджа, като тази година 
отбелязваме неговото девето 
издание.

Топлите септемврийски дни, 
събраха плажуващи, малки и 
големи на морския бряг, дошли 
да пуснат хвърчило или мечти-
те си на воля.

Посетителите имаха възмож-
ността да разгледат и закупят от 
щандове ръчно направени суве-
нири, бижута и апликации от 
естествени материали. 

От щанда на ЗОЦ посети-

телите на фестивала можеха да 
закупят за спомен сувенири, 
магнити за хладилник, тениски 
и торбички с логото на феста.

Ароматен дим се носеше от 
местата, обособени за хапване. 

На фестивала можеха да се 
видят демонстрации на ори-
гинални и атрактивни модели 
хвърчила, пускани от гостите 
от Турция и Естония, а който 
нямаше свое хвърчило можеше 
да закупи примамливи  и изку-

шаващи образи от щандовете.
За в-к „Изгрев“ един от ре-

довните участници, сподели:
„Обичам България. Тук 

имам много приятели. Идвам 
на фестивала всяка година, за-

щото обичам полета на хвърчи-
лата.“ – каза Ферух от Турция.

Предвидена беше и безплат-
на пешеходна екскурзия до Тю-
леново с водач историкът Мар-
тин Желязков.

Следва на стр. 3

Щандът за битови изделия на гостите от Варна.

mailto:order@makmetal.eu
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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

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

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

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 9 септември 2021 година се 

навършват
3 месеца от смъртта на 

ВАСИЛ СЪБЕВ ОВЧАРОВ
починал на 85 години
Мъка къса ни сърцето, 

пред твоят гроб стоим, мълчим 
и ниско свели сме челата,

докато сме живи ще скърбим!
Поклон!

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)

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
МЕШЕ И ГЛЕДИЧ – 105 ЛВ.

Телефон: 0888 78 12 66

ПРОДАВАМ 
ПАРЦЕЛ В ЕЗЕРЕЦ - 2279 КВ. М., 

с къща в недобро състояние.
Телефон: 0899 53 83 09

ПРОДАВАМ 
ПАРЦЕЛ В ТЮЛЕНОВО

в регулация 3777 кв. м, 
на 230 м. от морето.
Телефон: 0899 53 83 09

ПРОДАВАМ

Четири оранжерии, 
намиращи се в гр. Шабла. Може и поотделно.

Тел. за връзка: 0887/72-96-96

ИЗКУПУВАМЕ  
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ в общините Шабла, 

Каварна, Балчик и Генерал Тошево. 
Консултация и подготовка на документи.

Телефони: 0579 7 70 11, 0885 838 354

ПРОДАВАМ 
5 ДЕКАРА ОВОЩНА ГРАДИНА  

С КЛАДЕНЕЦ.
 Цена по споразумение.

Телефон: 0887 52 00 11

От редакционната ни поща…

БЛАГОПРИЯТНА РАЗВРЪЗКА
Изказвам специални благо-

дарности на инспектор Крис-
тиян Костадинов – разузнавач 
при  Районно управление „По-
лиция“ Шабла.

Повод е бързата му реак-
ция и разкриване на кражба-

та на мобилно устройство на 
дъщеря ми Виктория Катано-
ва.

Пожелавам му все така да 
работи в услуга на гражданите 
и успешна кариера.

Ивелина Стоянова

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.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА 
ОБЩИНА ШАБЛА ЗА 2020 ГОДИНА

По покана на председателя на Общински съвет Шабла, д-р 
Йорданка Стоева на 02.09.2021 година в Пленарната зала на 
общината се състоя обществено обсъждане на отчета за из-
пълнението на бюджета на община Шабла за 2020 година.

Ани Хараламбиева – нач. 
отдел „Счетоводство“ на об-
щина Шабла представи на 
присъстващите информацията 
в цифри. Ето какво се казва в 
доклада й:

Приходно-разходната част 
на бюджета на община Шабла 
към 1 януари 2020 година е 
била 6 988 880 лв., а в края на 
годината е актуализиран на 
11 845 943 лв.

Приходната част на отчета 
обхваща:

1. Приходи за покриване на 
разходите в държавните дей-
ности-за отчетния период при 
годишен разчет от 4 440 822 лв. 
от Републиканския бюджет и 
др. източници са предоставе-
ни 3 451 678 лв. или 77,73% от 
приходоизточници-държавни 
дейности.

2. Приходи за покриване 
на разходите в местните дей-
ности -при разчет от 7 405 121 
лв. е отчетен 4 820 945 лв. или 
65,10% от местни дейности, от 
имуществени и други данъци и 
от неданъчни приходи.

Разходите на община Шабла 

към 31 декември 2019 година 
възлизат на 8 272 623 лв., в това 
число: 

-делегирани държавни дей-
ности- 3 451 678 лв.;

-Общински местни дейнос-
ти – 4 444 335 лв.;

- Дофинансиране на ДД  - 
376 610 лв.

Средствата тук са разпре-
делени по функции: общо-
държавни служби, отбрана и 
сигурност, образование, здра-
веопазване, социално осигуря-
ване, жилищно строителство и 
БКС, почивно дело и култура и 
др., и разходи за финасирането 
им.

За 2020 година плана на ин-
вестниционната програма на 
община Шабла е утвърден на 
8 820 416 лв., а усвоените сред-
ства  в размер на 2 544 973лв.

Просрочените вземания 
възлизат на 47  843,37 лв. и 
произтичат от наеми на об-
щински жилища и имущество, 
и на земеделска земя. Просро-
чени задължения в размер на 
167 087,06лв.

Изгрев

ПЪРВА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 
ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА

На 1 септември 2021 годи-
на, в пленарната зала на общи-
на Шабла, се проведе начална 
пресконференция по проект 
„Подобряване природозащит-
ното състояние на червено-
гушата гъска (Branta ruficollis, 
Pallas, 1769) чрез изпълнение 
на мерки от плана за действие 
за вида (ПД, 2018).” 

На пресконференцията при-
състваха представители на Ре-
гионална инспекция по окол-
ната среда и водите – Варна, 
Регионална дирекция по горите 
– Варна, Областна дирекция по 
безопасност на храните – Доб-
рич, Областен информационен 
център – Добрич, Българско 
дружество за защита на птици-
те, Общински съвет – Шабла,  
журналисти.

Проектът е с продължител-
ност 40 месеца и ще приключи 
на 4 май 2024 година. Той се 
финансира по Оперативна про-
грама „Околна среда 2014-2020 
г.“ чрез Европейските струк-
турни и инвестиционни фон-
дове и е на обща стойност 1 079 
127,52 лв., от които 917 258,40 
лв. европейско финансиране 

и 161 869,12 лв. национално 
съфинансиране.

Пресконференцията беше 
открита от Петър Атанасов – 
заместник-кмет „Финанси“, 
който даде думата на Ръково-
дителя на проекта – Галя Кам-
берова, гл.експерт „Екология“ 
в общинската администрация, 
да запознае присъстващите с 
текущото му изпълнение, пла-
нираните дейности, очаква-
ните резултати и предстоящите 
събития.

Камберова направи презен-
тация на основните дейности 
по проекта: провеждане на 
специализирани проучвания и 

изследвания, обособяване на 
Център за временно настаня-
ване и първа помощ на ране-
ни и пострадали червеногуши 
гъски, популяризиране на вида 
и неговото опазване чрез отпе-
чатване и разпространение на 
печатни материали - помагала 
ученици и за ловци, организи-
ране и провеждане фестивали, 
свързани с вида. Освен тради-
ционния Фестивал на хвърчи-
лата през месец септември, ще 
се постави началото и на нов, 
Зимен фестивал на червеногу-
шата гъска, с възможности за 
наблюдение на вида отблизо. За 
целта на Шабланската тузла ще 

бъде поставено фотоукритие, 
което да позволи наблюдение-
то на птиците, без те да бъдат 
обезпокоявани.

Представени бяха и дей-
ностите, свързани със сформи-
ране на екип за управление на 
проекта, информация и кому-
никация и подготовка на про-
ектното предложение.

От присъстващите в залата 
постъпиха въпроси, един от 
които бе именно колко гъски 
са пребивавали на територия-
та на общината през миналата 
година. Галя Камберова уточ-
ни, че тенденцията е на непре-
къснато намаляване на броя на 
гъските, който от 80 – 90 хиля-
ди птици през 90-те години 
е спаднал на около 50 хиляди 
към настоящия момент. Ми-
хаил Илиев от БДЗП допълни, 
че през последните години, 
поради топлите зими, почти 
цялата световна популация на 
гъските се е съсредоточавала 
да зимува в Румъния, но при 
падане на температурите пти-
ците мигрират на юг към бъл-
гарските водоеми.

Изгрев

„СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ”,  
13 - 19 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА

Дейности Място Дата, час, 
период

 Дни на отворените врати РС ПБЗН 
Шабла 

13.09  - 
19.09.2021г.

Организиране на празнично 
демонстративно мероприятие с 
деца от Община Шабла. 

РС ПБЗН 
Шабла

 13.09.2021г. – 
10.30 ч.

Поклон и поставяне на венец 
пред   възпоменателна плоча  на 
Тодор Енчев – загинал при из-
пълнение на служебния си дълг.  

Рибарско 
селище 
„Кария“

14.09.2021 г. – 
9.00 ч.

Провеждане на съвместно де-
монстративно  занятие по учебна 
евакуация с доброволно форми-
рование към Община Шабла  в 
Читалище „Зора“ гр.Шабла.

Читалище 
“Зора“

15.09.2021 г. – 
14.30 ч.

Провеждане на демонстративно  
занятие по учебна евакуация в 
ДГ“Дора Габе“ гр.Шабла.

ДГ “Дора 
Габе“

гр.Шабла

16.09.2021 г – 
от  10.00 ч.

РС ПБЗН - ШАБЛА
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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!

ФЕСТИВАЛЪТ НА ХВЪРЧИЛАТА - ОТКРИВАНЕТО
В деня преди на Малкото 

море да започне същинския 
„Фестивал на хвърчилата Ша-
бла 2021“, 3-ти септември 2021 
година в Зеления образовате-
лен център бе открито деветото 
му издание.

Сред прохладата в двора 
на зеления център, ръководи-
телят му -  Даниела Тодорова 
приветства присъстващите с 
„Добре дошли“ и ги запозна 
с програмата през двата фес-
тивални дни. Тя представи и 
гостите сред които бяха кметът 
на общината Мариян Жечев; 
приятелите от Турция, които 
присъстват на всички издания 
на фестивала; авторът на из-
ложбата живопис „На север от 
Варна”, Огнян Георгиев и кура-
торът Ваня Маркова.

Кметът на общината имаше 
честта да обяви, че по проект 
за червеногушата гъска, освен 
този есенен фестивал, прес-
тои такъв и зимен. Той поже-
ла на всички приятни емоции 

по време на пребиваването на 
фестивала.

Думата бе дадена и на Ваня 
Маркова – куратор на изложба-
та. Тя благодари на Даниела То-
дорова, която е приела идеята, 

авторът да гостува в Зеления 
център след като е представил 
своите творби в Балчик и Ка-
варна.

Огнян Георгиев живее и ра-
боти във Варна. Известен е с 
любовта си към морето. Обича 

да го рисува в неговото естест-
вено състояние – бурно, суро-
во, гонещо разпенени вълни 
към брега или кротко отразя-
ващо поклащащите се на по-
върхността му лодки. С любо-

вта и респекта на човек, роден 
в морски град и от дете кален в 
морските стихии, той му посве-
щава всяка свободна минута. За 
него морето не е просто съзер-
цание, то е предизвикателство 
към художника - да предаде 

постоянната му изменчивост и 
неуловимост.

„На север от Варна” е една 
поредица от изложби, посвете-
на на Северното Черноморие, 
запазило все още непокътнати 
и неосквернени от човешка-
та мания за бетониране мес-
та. Показвайки красотата на 
черноморския бряг с неговите 
исторически и архитектурни 
забележителности и естествена 
притегателна сила, Огнян Геор-
гиев отстоява своята кауза за 
съхраняване на природата. Не-
говите платна изобразяват кон-
кретни, съществуващи места, 
видени и пресъздадени с много 
емоция и професионализъм.

Рисуването винаги е било 
голямата му мечта. Обожава 
природата и не пропуска да 
открадне мигове за общуване 
с нея – с лодка, яхта, кемпер, 
катерейки се по непристъпни 
скали или яхнал своя “Harley 
Davidson”.

Йорданка Радушева 

ПОЕТИЧЕН КЪТ 

ДЕТСКИ СПОМЕН
Вървях един следобед, 
без цел и посока. 
Вървях, а беше пролет 
и бе красив денят. 

Небето къс коприна. 
Изведнъж видях 
отлитащо хвърчило 
и чух забравен смях. 
 
Ти лети, лети 
детски спомен жив, 
връщаш ни отново 
в онзи чуден свят. 

Ти лети, лети 
миг отне щастлив, 
връщаш ни години, 
минали назад. 

В късен тих следобед 
срещнах спомен. 
Дали, защото пролет 
отново бе дошла? 

Това хвърчило пъстро 
ни върна в дните детски 
и аз във чуден полет 
със него полетях. 
 

Иван Тенев

Култовият фронтмен на БТР – Наско Пенев

Момчетата от БТР оставиха автографите си за читателите 
на „Изгрев“

ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА - 
ШАБЛА 2021 ГОДИНА
Продължава от стр. 1

Музикални поздрави към 
детската аудитория отправи-

ха: от Шабла – фолклорен дет-
ски ансамбъл “Бърборино” с 
хореограф Гергана Дафова; от 

Каварна – “Детска мелодия на 
годината” с ръководител Надя 
Ботева и от Добрич – ученици 
от СУ “Св. Климент Охридски”, 
с директор Мария Димитрова.

Познати изпълнители в 
първия фестивален ден бяха 
момчетата от каварненската 
група „До Шо бенд“.

Утвърдил се участник през 
годините,  група „Фара бенд“ от 
Шабла имаха задачата да под-
греят феновете, преди на сце-
ната да се качат музикантите от 
група „БТР“ - свирили за първи 
път в Шабла и Каварна точно 

преди 20 години. Това съобщи 
от сцената Цонко Цонев - бивш 
кмет на Каварна и дългогоди-
шен приятел на групата.

В неделя на сцената се качи-
ха Светлина Станчева и Дими-
тър Пишев или казано накрат-
ко дует „Послепис“ от Русе. 
Своя поздрав към феновете на 
джаза отправиха и група „До-
брич джаз бенд“ от областния 

център.
За техническата поддръжка 

на фестивала на хвърчилата се 
погрижи DJ Красимир Петров 
от Каварна. Другата личност 
без която не може да се проведе 
нито едно събитие, това е во-
дещият – обичаният и познат 
актьор от Шабла, Димитър Ял-

нъзов.
Арт любителите имаха въз-

можността да сътворят свое 
произведение на изкуството с 
цветен пясък и под ръковод-
ството на преподавател.

Един хубав празник за всич-

ки свободни души, за всички 
мечтатели, за всички, които 
търсят усещане за безгранич-
ност и пространство. Праз-
ник за малки и големи, където 
всички си пожелаваха до дого-
дина, по същото време, на мор-
ския бряг под галещите лъчи 
на шабленското септемврийско 
слънце.

Йорданка Радушева

На сцената: група „До Шо бенд“ от Каварна.

Местната  група „Фара бенд“.

Участието във втория фестивален ден на „Капитанов брас 
бенд“ от Добрич.

Хедлайнерите от БТР.
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РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП: Йордан Енев, Йорданка Радушева

СЪТРУДНИЦИ: Мария Недялова, Георги Стефанов, Дияна Димитрова, 

Николинка Георгиева, Мария Дончева, Невена Огнева, Деян Димитров, Галя Камберова, 
Христина Радева-Стоицева

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА: Марин Цанов
ПЕЧАТ: Печатница “Влади” – В. Влаев, Каварна

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

…И КРАТЪК СТИХ ТИ ПОДАРИХ
На 20 август 2021г. по покана 

на читалище „Слънце 1871”- село 
Крапец , 19-годишния  Даниел 
Луканов от град Варна предста-
ви първата си стихосбирка „… 
И КРАТЪК СТИХ ТИ ПОСВЕ-
ТИХ”, която включва стихотво-
рения, с които той е печелил 
награди от различни конкурси 
за поезия в страната, двукратен 
носител на стипендия „Николай 

Иванов” и трикратен годишен 
стипендиант по Програма за за-
крила на децата с изявени дарби.

Присъстващите на събитие-
то останаха възхитени не само 
от творчеството на младежа, 
но и от неговите виждания за 
различни аспекти на живота, 
като любов, геройство, смъртта, 
човешките потребности и чув-
ства. Даниел Луканов показа, че  
притежава мислене и възгледи, 
с които  безспорно е надраснал 
своите връстници.

Тази година, той  завърши 
немска езикова гимназия и е 
приет да продължи образова-
нието си ,  специалност иконо-
мика  във Виена. От малък свири 
на пиано, инструктор е по мен-
тална математика  в МАЕ, гр.Ва-
рна, а по време на Ковид-панде-
мията преподава онлайн уроци 
по математика и български на 
нуждаещи се деца.

Пожелаваме на Даниел да 
продължава да се учи и твори, 
да е все така устремен, отдаден и 
ерудиран!

Благодарим за стихосбирки-
те, които той дари на библиоте-
ката на читалището, за да могат 
нашите читатели, да се запозна-
ят и докоснат до неговото твор-
чество!

 Мария Дончева, 
секретар на  

НЧ ”Слънце 1871”
с. Крапец

КМЕТОВЕТЕ НА ШАБЛА И ДУРАНКУЛАК 
ПОСРЕЩНАХА ШАМПИОНА НА “ДУНАВ УЛТРА”
Най-популярният веломаршрут на Балканите преодолян за рекордните 37 часа

В събота (4.09), към 8 ч. су-
тринта, в Дуранкулак фини-
шира първият от 150-те учас-
тници в осмото издание на 
веломаршрута  “Дунав Ултра”. 
27-годишният Явор Данаилов 
(клуб „Соло“), счупи и своеоб-
разния рекорд за изминаване 
на 740-километровата дистан-
ция, като премина разстояние-
то от Видин до Дуранкулак по 
поречието на река Дунав и До-
бруджа за 37 часа. 

Пред кметството в с. Дуран-
кулак, адвокатът от Севлиево 
- Данаилов бе посрещнат и поз-
дравен от  кметовете на с. Дур-
накулак, Веселин Йорданов, и 
на Шабла, Мариян Жечев Ша-
бла, а местни деца се събраха 
на площада, за да  поздравят 
победителя.

Кметът Жечев подари на 
шампиона в  “Дунав Ултра” 
сувенири от община Шабла и 
изрази задоволството си, че на-
шата община за поредна година 
е включена в маршрута, чиято 

основна цел е да популяризира 
селища и забележителности в 
страната.

Преходът “Дунав Ултра”. е 
индивидуално предизвикател-
ство за всеки и кауза за популя-
ризиране на над 110 населени 
места в България, през които 
преминава  маршрута. Част от 
топ забележителностите, през 
които премина през тази годи-
на „Дунав Ултра“ са: крепостта 

„Баба Вида“ във Видин, бире-
ната фабрика в Лом, корабът 
“Радецки” в  Козлодуй, пло-
щад „Дико Илиев“ в  Оряхово, 
античният град Улпия Ескус 
в с. Гиген, чешмата „Елия“ в  
Никопол, крепостта „Димум“ 
в  Белене, римският легионен 
лагер “Нове” в  Свищов, домът 
на Филип Тотю в  Две могили, 
централният площад “Свобо-
да” в  Русе, археологическият 

комплекс „Дуросторум-Дръ-
стър“ в  Силистра. 

В следващите часове на деня 
предизвикателството приклю-
чи също успешно за Антони 
Лозанов (Соло), Димитър Бар-
фончовски/Любомир Райков 
(Екип 2-ма), Сорин Гажано/
Михаил Борисоф (Екип 2-ма) 
и Кристин Здравкова/Веселка 
Кръстанова (Екип 2-ма).

Здравкова и Кръстанова 
станаха първите дами измина-
ли маршрута в категория “до 48 
часа”. 

Най-възрастният участ-
ник-колоездач е 73-годишният 
Петър Димитров от Добрич, 
за който предизвикателството 
е изминаване на дистанцията е 
за втора поред година. Всички 
участници в прехода пък бяха 
приветствани от 81-годишния 
доайен Койчо Пенчев - страс-
тен колоездач и домакин-уред-
ник на къщата музей Филип 
Тотю в Две Могили.

Изгрев

МЛАДИТЕ ПИАНИСТИ НА ТЕОФАНИЯ ХРИСТОВА
ВПЕЧАТЛИХА ШАБЛА

Дългоочакван за деца, роди-
тели и публика беше концертът 
на възпитаниците на школата 
по пиано с ръководител Тео-
фания Христова. Изявата бе 
и закриване на творческия се-
зон за школата. Допълнителен 
„бонус“ за публиката бе учас-
тието и на каварненски деца, 
които г-жа Христова обучава 
от по-отдавна. Припомняме на 
нашите читатели, че НЧ „Зора 
1894“ възстанови школата по 
пиано в Шабла през ноември 
2020 г., а повечето от днешни-
те млади шабленски таланти се 
занимават от началото на тази 
година.

В школата на Теофания 
Христова се обучават общо 14 
шабленчета, а на сцената в кар-
тинната сбирка на читалището 
на 31 август свириха 7 от тях -  
Александър Дренков, Алексан-
дра Панова, Петко Франгов, Те-
одора Димитрова, Александър 
Тодоров, Павел Зарев и Радост 
Русева. Шабленските дечица 
изпълниха пиеси за пиано от 
школата на Мария Кутева и 
показаха завидни умения на 
клавира за малкото време, през 
което се обучават. 

При изпълненията на кавар-
неските деца, всички в залата 
разбраха, че те свирят от го-

дини. Борис Георгиев изпълни 
произведения от Едвард Григ 
и музика от филма „Карибски 
пирати“, Габриела Маринова 
- теми от филмите „Наруто“, 
„Хари Потър“ и „Кръстникът“, 
Десислава Костова - произве-
дения от Чайковски и обработ-
ка за пиано на песента „Назад, 
назад моме Калино“, Преслава 
Парушева -  „Mariage d‘Amour“ 
от Пол дьо Севил и пиано вер-
сия на песента „Love is blue“.

Концертът завърши с из-
пълненията на лауреата на 
първа награда в категорията 
„индивидуален изпълнител“ 
на конкурса  „Добруджа търси 
талант“ през 2019 г. – Георги 
Цонев. Младежът (през тази 
година Георги беше абитури-
ент) е започнал обучението си 
по пиано при г-жа Христова 
едва  през 2018 г., но изсвири 
като същински виртуоз про-
изведения на Шопен и Лист, 
които не оставиха и публиката 
безучастна…

След края на концерта, се-
кретарят на НЧ „Зора 1894“, 
Георги Стефанов изрази ра-
достта си от възстановяването 
на школата по пиано в читали-
щето и благодари на Теофания 
Христова за труда и старание-
то, които влага в обучението на 
шабленските деца. Той връчи 
на всяко дете удостоверение за 
успешно завършена школа по 

пиано.
Директорът на дирекция 

„Хуманитарни дейности“ в 
Общината, Тодор Димитров 
подари букет цветя на г-жа 
Христова, като й  благодари 
това, което прави в Шабла. Ди-
митров предаде и благодарно-
стите  на кмета Мариян Жечев.

Един от родителите на мал-
ките шабленски пианисти 
- Петко, Мира Франгова, въо-

душевена каза пред „Изгрев“: 
„За краткото време, в което ша-
бленските възпитаници на г-жа 
Христова опознават пианото, на 
концерта се видя, че са натру-
пали достатъчно ентусиазъм и 
любов към инструмента, осе-
заеми дори в кратките етюди, 
които изпълниха. Уроците по 
пиано нямат за цел само прех-
върляне на нотен текст върху 

клавишите, те възпитават от-
ношение към стойностната му-
зика, друго ниво на култура. На 
концерта стана ясно, че 6- го-
дишния Сашко и 8-годишните 
Алекс, Радост и Петко са готови 
да получат това възпитание, а 
г-жа Христова е безупречен му-
зикален педагог, видно от пред-
ставянето на каварненските й 
възпитаници.“. (Бел. ред. - сред 
публиката забелязахме бабата и 
дядото на Петко Франгов бяха 
пристигнали от София специ-
ално за концерта с участието на 
техния внук.)

Няма по подходящ финал 
за материала ни от думите на 
самата Фани Христова пред 
нашия вестник след  края на 
концерта:

„Мисля,че това е едно пре-
красно начало за децата на 
Шабла ,което смятам да се пре-
върне в традиция, както и съв-
местните концерти с каварнен-
ските ученици.Всички се бяха 
трудили много и се представи-
ха чудесно!

Благодаря на ръководството 
и на колегите от читалището 
за оказаните доверие и съдей-
ствие!

Както и на Тодор Димитров 
от Общинска администрация 
Шабла.

На всички деца и родители 
благодаря за доверието!“

Йордан Енев

Снимка 15 – Снимка 16 – Снимка 17 – Снимка 18– 

Осемгодишната Алекс Панова 
свири по-добре с помощта на 
г-жа Христова…

Хората в препълнената зала остана очаровани от изпълнения-
та на звездата на вечерта – Георги Цонев.

Секретарят на читалището, Георги Стефанов благодари на Те-
офания Христова.
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