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„Напред, науката е слънце…“ 
Из Химна на българската просвета

ВМЕСТО МИСЪЛ НА БРОЯ

ВИСОКО ОТЛИЧИЕ ЗА 
МАРГАРИТА ТОДОРОВА

На 24 май, ди-
ректорът на ОУ 
„Св. Климент Ох-
ридски“ с. Дуранку-
лак - Маргарита То-
дорова бе отличена 
с почетен знак и 
грамота за особени 
заслуги към обра-
зованието в общи-
на Шабла.

Повече за отбе-
лязването на праз-
ника в  училището 
в Дуранкулак и за 
наградата - четете 
на стр. 3 в статията 
„Родна реч, омайна, 
сладка“.

„В СЪРЦЕТО НА МАШИНАТА“ 
На 1-ви юни (сряда) 
От 19.00 часа 
В салона на НЧ  „Зора 1894“ 

гр. Шабла. 

Сценарият е вдъхновен от 
действителни събития, слу-
чили се у нас в края на 70-те 
години, а мощният му емо-
ционален заряд е разгърнат 
от впечатляващия актьорски 
състав: Христо Шопов, Ивай-
ло Христов, Юлиан Вергов, 
Александър Сано, Христо Пет-
ков, Стоян Дойчев, Владимир 
Зомбори, Валери Йорданов и 

Башар Рахал. Ключово участие 
в съвкупността на многопла-
стово изградените персонажи 
взима също и македонската 

театрална и кино звезда Игор 
Ангелов. 

Билети могат да бъдат за-
купени от касата на НЧ „Зора 
1894“ гр. Шабла. 

Цени на билетите - 7 лв. 
За пенсионери, ученици и 

студенти – 5 лв.
 При по-голям интерес, ще 

бъдат излъчени допълнителни 
прожекции на филма. 

ПОКАНА
Община Шабла

КАНИ ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА ГРАДА 
на Празничен концерт

с участието  на дует „Ритон“.
НА 2 ЮНИ 2022 ГОДИНА (ЧЕТВЪРТЪК)  

ОТ 19.00 ЧАСА.
Място: Градския парк

Вход свободен!

ПРОГРАМА
ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 122 ГОДИНИ ОТ

ДУРАНКУЛАШКИЯ БУНТ
1 ЮНИ 2022 Г. (сряда)

8.30 ч. – Възпоменателен митинг на паметника на бунта от 
1900 година в гр. Шабла

В с. Дуранкулак:
9.30 ч. – Панихида с поклонение на паметника на Грекова 

могила
10.30 ч. – Възпоменателен митинг на Паметника на 

въстаналия селянин в центъра на с. Дуранкулак

ШАБЛА ИЗПРАТИ СВОИТЕ АБИТУРИЕНТИ
В навечерието на 24 май 

обществеността на Шабла тър-
жествено изпрати абитуриен-

тите от XXXXIII-я випуск на 
средното училище в Общината 
на първия им бал.

Петнадесетте момичета и 
момчета и техния класен ръ-
ководител Сминка Филчева 
дефилираха от Зеления обра-
зователен център до сграда-
та на община Шабла, водени 
от мажоретните състави при 
Общински детски комплекс 
(ОДК) в града и в компанията 
на най-малките „абитуриен-

ти“- децата от четвърта група 
на ДГ „Дора Габе“, които наесен 
ще бъдат първокласници.

Родители, близки, приятели 
и граждани очакваха абитури-
ентите пред специално напра-
вена за тях сцена на входа на 
общинската администрация, 
където младите хора бяха по-
срещнати от кметския екип.

Кметът ги прие в кабинета 
си. Пожела им успешна реали-
зация по пътя, който са избра-
ли, като подчерта, че Шабла е 
отворена за тях и техните идеи. 
Връчи на всички сувенири, 

които да им напомнят за род-
ния град. Само четирима (от 
тях само една дама) се престра-

шиха да седнат на стола на гра-
доначалника. 

Докато течеше срещата на 
кмета със зрелостниците навън 
- на сцената, се изявиха децата 
от четвърта група на ДГ „Дора 
Габе“, които увериха присъст-
ващите, че са готови за първи 
клас. След тях мажоретните 
състави при ОДК с ръководи-
тел Надя Иванова раздвижиха 
множеството със своите неве-
роятни съчетания.

Щастливи, изпълнени с въл-
нение, усмихнати абитуриенти-
те се наредиха на стълбите на 
сградата на общината. Кметът 
ги поздрави, обръщайки се към 
тях с думите: „Днес Вие сте пред 
вратите на зрелостта и всеки 
тръгва по своя път – уверено и 
със самочувствие. От дванайсет 
години го чакате. И сега вече 
Ваша ще е грижата всичко да 
бъде наред – с отговорността 
за решенията, с адекватност-
та на действията. Често ще се 
сблъсквате с факта, че животът 
е пълен с несъвършени неща, 
но това е, което го прави уни-
кален. И една изпитана истина: 
Ако загубите вярната посока, 
си спомнете за родното учили-
ще, за родното място, за хората, 
които винаги са Ви подкрепяли 
и обичали и ще милеят за Вас, 
когато сте успели и когато не 
сте, когато сте щастливи и ко-
гато не сте, когато сте уморени 
в търсене на истината. Върнете 
се при началото – тук, откъдето 
тръгвате. То е Вашата отправна 
точка и в нея е нашата подкрепа 
и любов. Сами ще се убедите, че 
така ще намерите и вярната по-
сока, и себе си. 

Вървете смело! Понякога об-
ръщайте поглед назад, за да ви-
дите какво сте постигнали. Убе-
ден съм, ще е много. И тогава не 
забравяйте едно – да бъдете чо-
веци, мъдри и достойни хора!“

Продължава на стр. 4

ОБЩОГРАДСКО ТЪРЖЕСТВО НА 24 МАЙ
Празнично шествие, зна-

мена, цветя, стихове, песни, 
признателност и благодарност. 
Така най-кратко и безглаголно 

може да опишем общоградско-
то тържество на Деня на Све-
тите братя Кирил и Методий 
– 24 май в Шабла.

Сутринта, празникът за-

почна на ул. „Комсомолска“ (в 
близост до кръстовището с ул. 
„Марица“), откъдето тръгна 
24-майското шествие на въз-

питаниците и колективите на 
трите учебни заведения в гра-
да – Целодневна детска ясла 
„Радост“, Детска градина „Дора 
Габе“ и Средно училище „Асен 

Златаров“. Децата гордо развя-
ваха знамена и пееха песни в 
прослава на Солунските бра-
тя, нашата азбука и България. 

Шествието премина по ул. 
„Равно Поле“ до Градския пло-
щад, където събралото се граж-
данство с вълнение очакваше 
своите деца и внуци. На пло-

щада децата се подредиха, като 
песните не стихваха.

На украсената сцена пред 
Народно читалище „Зора 1894“, 
председателят на Общински 
съвет Шабла – д-р Йорданка 
Стоева поздрави шабленци. В 
словото на  д-р Стоева бе син-
тезирана благодарността на по-
коления българи към светите 
братя, гордостта, че имаме аз-
бука, на която четат и пишат и 
други народи, и дълга да пазим 
и развиваме завещаното ни 
уникално културно богатство.

Следва на стр. 4

Д-р Стоева поздрави гражда-
ните на Шабла

Кметът Жечев приветства абитуриентите  от випуск 2022 на СУ „Асен Златаров“
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ПРОДАВАМ 
ДВОРНО МЯСТО В ЕЗЕРЕЦ – 2279 КВ.М.

Телефон: 0899 53 83 09

ПРОДАВАМ 
ПАРЦЕЛИ В РЕГУЛАЦИЯ В ТЮЛЕНОВО.

Телефон: 0899 53 83 09

ИЗКУПУВАМ 
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

на високи цени в общини Шабла, Каварна, 
Балчик и Генерал Тошево. Консултация и 

подготовка на документи.
 Телефони: 0579 7 70 11, 0885 838 354

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ „ЛОТОС“ – 2004
КУПУВА

земеделска земя и дворни места в общините 
Шабла, Каварна, Балчик и Генерал Тошево.

Телефон: 0888 90 88 91

НОВООТКРИВАЩО СЕ ЗАВЕДЕНИЕ
на селищно образувание „Кария“

(бивше „При Бай Пешо“)
ТЪРСИ ЦЯЛОСТЕН ПЕРСОНАЛ

Телефон за връзка:0876/90-55-31

ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ “ДЕЛФИНА”  
С. ТЮЛЕНОВО 

НАБИРА ПЕРСОНАЛ В КАТЕГОРИИТЕ: 
сервитьор, готвач и барман. 

За информация: 0885 095 931

РЕСТОРАНТ „ FISHE GRILL“ ШАБЛА
НАБИРА ПЕРСОНАЛ 

бармани, сервитьори и кухненски 
работници.

Телефон: 0894 34 28 26

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:

Телефон: 0886/22-85-99

„НИМИ ТРАНС“ ООД ШАБЛА 
НАЕМА И ОБРАБОТВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 

на територията на община Шабла.

Телефон: 0883 44 07 21

ПРОДАВАМ
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

ГЛЕДИЧ (ЦЕПЕНИЦИ) – 140 лв./куб. м. 
АКАЦИЯ (ЦЕПЕНИЦИ) – 130 лв./куб. м.

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

Студио за красота

„FANTASY“
работи от понеделник 
до събота, с и без 
предварително записване.
За записване на час:
Донка - фризьор, тел.: 0886/22-85-99;
Габриела – маникюр и педикюр, тел.: 0883/37-12-47

Ателието се намира срещу входа на  
банка ДСК в Шабла.

Моля, заповядайте!

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ 
ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ, ДО И ПРЕМИНАВАЩИ 

ПРЕЗ АВТОСПИРКА ШАБЛА
Каварна – Шабла – 7:30 ч. – ежедневно, без събота и неделя 
(междинни спирки – Хаджи Димитър, Поручик Чунчево, Горун)
Шабла – Добрич -  8:30 ч.; 16:00 ч. – ежедневно, без събота и 
неделя (междинни спирки – Горун, Поручик Чунчево, Хаджи 
Димитър, автогара Каварна,  Соколово, Сенокос)
Добрич – Шабла -  13:00 ч.; 18:30 ч. – ежедневно, без събота и 
неделя (междинни спирки – Сенокос, Соколово, автогара Балчик, 
автогара Каварна, Хаджи  Димитър, Поручик Чунчево, Горун)
Шабла – Варна – 9:00 ч.; 12:20 ч.; 16:15 ч.; 17:00 ч. – ежедневно; 
13:54 ч. – само събота и неделя (междинни спирки – Горун, 
Поручик Чунчево, Хаджи Димитър, Каварна, Балчик)
Варна – Шабла – 8:15 ч. – само събота и неделя; 8:50 ч.; 12:30 
ч.; 15:00 ч.; 18:40 ч. – ежедневно (междинни спирки – Балчик, 
Каварна, Хаджи Димитър, Поручик Чунчево, Горун)
Шабла – Граничар – 10:16 ч. (само в събота и неделя) (междинни 
спирки – Езерец, Крапец,  Дуранкулак)
Граничар – Варна – 13:00 ч. (само в събота и неделя) (междинни 
спирки - Дуранкулак, Крапец, Езерец,  Шабла,  Каварна,  Балчик)
Шабла – Граничар – 6:50 ч. (само в работни дни) (междинни 
спирки – Ваклино, Смин, Черноморци, Захари Стояново)
Граничар – Шабла – 7:20 ч. (само в работни дни) (междинни 
спирки – Дуранкулак, Ваклино, разклона на с. Крапец)
Шабла – Граничар – 17:00 ч. (само в работни дни) (междинни 
спирки – Езерец, Крапец, Ваклино, Смин, Черноморци, Захари 
Стояново)
Граничар – Шабла – 17:30 ч. (само в работни дни) (междинни 
спирки – Дуранкулак, Ваклино, Крапец, Езерец)
Билети се закупуват от шофьорите на автобусите.

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 1 юни 2022 година 

се навършват
 40 дни от смъртта на

МАРИЯ КОСТАДИНОВА  
ЯНАКИЕВА

починала на 83 години
Отиде си…

И нищо не е в състояние 
да запълни празнотата в сърцата ни.

Остана ни само скъпият спомен за топ-
лите грижи и обичта, с която ни дари.

ОБИЧАМЕ ТЕ!
ДЪЛБОК ПОКЛОН!

От семейството

ФИРМА „ИДЪН“ ЕООД ШАБЛА
търси да назначи

ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
на постоянен трудов договор.

Телефон: 0888 93 56 52

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНСКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ - ШАБЛА

В изпълнение на Решение 
№ 211/31.05.1993 г. на Минис-
терския съвет на Република 
България, 2-ри юни е обявен 
за ден на Ботев и на загина-
лите за свободата, чиято па-
мет се почита с вой на сирени.  
В тази връзка на 2-ри юни 2022 
г. на територията на населените 
места в община Шабла, в про-
дължение на 2 минути - от 12:00 

до 12:02 часа, ще се проведе тре-
нировка с реално задействане 
на сиренната система със сигнал 
„Въздушна опасност“.

Приканва се населението, по 
време на воя на сирените, да не 
предприема действия породе-
ни от безпокойство, да остане 
в покой и с едноминутно мъл-
чание да се почете паметта на 
загиналите за свободата.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
ЗАСЕДАВА ИЗВЪНРЕДНО 

На 17 май 2022 година се 
проведе извънредно заседа-
ние на Общински съвет Ша-
бла, на което присъстваха 7 
от 11 общински съветници. 
Дневният ред включваше две 
докладни записки за разглеж-
дане. Извънредното свикване 
бе поради получено писмо от 
Министерството на здравео-
пазването, в което се препо-
ръчва до 20 май да се излъчат 
представители от общините 
за изработване на областна 
здравна карта. 

Първата докладна записка 
се отнасяше до определянето 
на участник на община Шабла 
в комисия за изработването 
на областна здравна карта, 
възоснова на която ще бъде из-
работена Национална здравна 
карта. 

Д-р Йорданка Стоева разка-
за за състоянието на здравната 
мрежа в Общината и историята 
на изработването на здравни 
карти.

За представител на община 
Шабла беше определен г-н Пе-
тър Атанасов – заместник-кмет 
„Финанси“, който трябва да за-
щити сегашното състояние с 4 
лекарски и 3 стоматологични 
практики.

Също г-н Атанасов ще бъде 
представителят на община Ша-
бла в областната комисия за из-
работване на областна аптечна 
карта, въз основа на която ще 
могат да бъдат разкривани ап-
теки, работещи с Национална-
та здравно осигурителна каса. 
В момента на територията на 
община Шабла има две такива.

„Общинският съвет и 
Общината се отнасят мно-
го отговорно към това, което 
предстои, защото от нейните 
решения зависи здравното об-
служване на хората живеещи 
в гр.Шабла, по селата, както и 
гостите, които стават все пове-
че и повече.“ – каза д-р Йордан-
ка Стоева.

Общинските съветници и 
кметът на Общината – г-н Ма-
риян Жечев с много загриже-
ност обсъдиха проблемите в 
сферата на здравеопазването, 
които за съжаление не са мал-
ко – (нови поставиха Covid-19 
пандемията и наличието на 
бежанци). Общината е отда-
лечена от болнични заведения 
и това налага бързо решаване 
на възникнали здравни казуси. 
Засега обезпечеността с кадри е 
много добра.

Изгрев

На 29.04.2022 г. бе подписан Договор за финансиране на  проектно предложение с 
наименование „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с обществено 
предназначение в гр. Шабла“, с което община Шабла кандидатства по Процедура 
BGENERGY-2.002 – „Енергийна ефективност в сгради“, Приоритетна ос „Подобрена 
енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините“ към Оператив-
на програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, 
финансирана от Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 
2014-2021.

Проектното предложение включва въ-
веждането на мерки за енергийна ефек-
тивност в две административни сгради на 
територията на община Шабла – на Об-
щинска администрация и Районна служ-
ба „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ гр. Шабла. За изпълнение са 
предвидени следните енергоспестяващи 
мерки: топлоизолиране на външни сте-
ни, подмяна на дограма, топлоизолиране 
на покривни конструкции, топлоизоли-
ране на подови конструкции, въвеждане 
на термо-помпена система за охлаждане/
отопление, подмяна на осветителни тела, 
изграждане на фотоволтаична система за 
собствена консумация. След внедряването 
на системите в двете сгради ще се постиг-
нат следните подобрения:

• Намаляване на закупуваната енергия 
от външен доставчик;

• Оползотворяване на енергия от въз-
обновяем енергиен източник;

• Осигуряване на енергийна независи-
мост;

• Високо ниво на енергийна ефектив-
ност.

Планираните дейности имат за цел да 
се повиши енергийната ефективност чрез 
технологично обновление и модернизира-
не на сградите. Основна цел на проекта е 
намаляване на въглеродната интензивност, 
както и постигане на следните резултати: 

* Подобряване на енергийните характе-
ристики на сградите и трансформацията 
им в сгради с близко до нулево потребле-
ние; 

* Намаляване на емисиите на парнико-
ви газове; 

* Намаляване на енергийните разходи; 
* Повишаване на производството на 

енергия от възобновяеми източници; 
* Повишаване на експертния капацитет 

на бенефициента в областта на възобновя-
емата енергия, енергийната ефективност и 
управлението на енергия. 

Освен намаляване на преките разходи 
за ел. енергия, от изпълнението на мерки-
те се очакват и финансови икономии от 
намаляване на годишните разходи за екс-
плоатация и поддръжка. Тези икономии се 
дължат на оптимизацията на осветлението 
и отоплението на сградата, като в т.ч. вли-
зат разходи за труд и материали.  Ще се по-
добрят условията на труд в двете сгради и 
ще се повиши качеството на предлаганите 
услуги, което ще допринесе до подобря-
ване на благосъстоянието на общината и 
нейните жители. 

Проектът ще се изпълнява в сътрудни-
чество с партньор от Норвегия – Сдруже-
ние „INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
NORWAY ASSOCIATION“, което ще под-
помага и подкрепя Община Шабла с об-
мяна на опит, знания и най-добри прак-
тики. Срокът за реализация на проекта е 
24 месеца, а общата стойност е в размер 
на 1 774 468,96 лв. с ДДС, представляващи 
100% безвъзмездна финансова помощ.
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ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 
ХРАМ ,,СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ 

С. ТЮЛЕНОВО 
НАБИРА СРЕДСТВА ЗА 

довършителни работи 
на храма.

 Банка ДСК - клон Шабла
 Разплащателнa 

сметка-02-24564008
 IBAN-BG74STSA93000024564008

ПОЕТИЧЕН КЪТ

НА СВЕТИТЕ КИРИЛ И 
МЕТОДИЙ

Пеят весели деца, 
светят чистите лица 
и с божури във ръцете, 
с клончета и росно цвете 
дружно виеме венци 
за безсмъртните светци.

Днес е празник най-велик, 
ден на нашия език 
и славянските народи, 
на  светите Кирил и Методий.

С техни букви всеки ден 
ние пишем и четем 
книжки български, чудесни 
с приказки и родни песни.

Грее весело небето 
над Балкана и полето, 
чуруликат пойни птички 
край гори и край рекички.

И в ръцете с росно цвете 
ние кичим ликовете 
на светителите – братя, 
да ги славим по земята – 
вредом, докъдето стига 
родна реч и родна книга!

Иван Давидков

НЧ“ИЗГРЕВ 1936“ И 
КМЕТСТВО С.ТЮЛЕНОВО

КАНЯТ ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ
да присъстват на тържеството по случай 

„Празника на селото“,  
което ще се състои на 31.05.22 г. от 11часа на площад „Морски“.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
 на председателя на читалище „Отец Паисий 1901“,  

с. Езерец

КАРО ВЕЛИКОВ!
Скъпи Каро,

Човек е богат със своята цел, богат е със своя 
собствен дял, но не с това което е взел, богат е с това, 

което е дал! 
С много обич те даряваме, много щастие ти 

пожелаваме,  нека сърцето ти бъде храм на добрата 
Божия светлина и топлина!

Бъди жив и здрав и много щастлив!
От съселяните

ОБЩИНА ШАБЛА
и 

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - ШАБЛА

КАНЯТ ДЕЦАТА НА ШАБЛА НА
ПЪРВОЮНСКА ТУРБО-ВЕСЕЛБА!!!

Специални гости: 
аниматорите от “Бате и кака” плюс… още някой.

Кога: 1 юни; 17,30 ч.
Къде: Градски парк - Шабла

От вас настроението…
От нас музиката, забавлението и сладоледа! 

ЗА ЖИВОТА И ТВОРЧЕСТВОТО 
НА АЛЕКСАНДЪР ПУШКИН

На 16 май в изложбената 
зала на НЧ „Зора 1894“ Шабла 
се проведе изнесен урок на 
групата от IX клас, изучава-
ща руски език, с учител -  г-жа 
Светлана Лефтерова. 

Срещата бе посветена на 
Александър Сергеевич Пуш-
кин. Десислава Петрова - биб-
лиотекар в Детския отдел, на-
прави презентация за живота 
на руския писател и прочете 

свое любимо негово стихо-
творение. Прозвучаха и други 
емблематични творби на го-
лемия поет. Г-жа Лефтерова и 
Аделина Божанова допълниха 
интересни факти за личността 
на Пушкин.

Учениците пожелаха още 
една такава среща, в която да се 
запознаят с живота и творчест-
вото на Владимир Висоцки.

Изгрев

ЗА ПЕСНИТЕ НА/И ДУШАТА НА “СЛАВЕЯ НА ДОБРУДЖА“
„За песните на моята душа“  

е озаглавила книгата си, из-
вестната добруджанска певица 
– Галина Дурмушлийска. Са-
мата авторка представи своето 
произведение пред шабленска-
та публика на 21 май (събота) 
в картинната сбирка на НЧ 
„Зора 1894“ в града.

„Гласът на Добруджа“, или 
„Славеят на Добруджа“ – така 
критиката и публиката отдав-
на са титуловали Галина Дур-
мушлийска и това съвсем не е 
случайно. 

Освен стандартната т.н. 
сега „презентация“ на книгата, 
гражданите, дошли на срещата 
научиха още много – за живо-
та и творчеството в България 
преди 1990 г.; за това, че 

г-жа Дурмушлийска е и 
таланлив музикален педа-
гог, и работата й като такъв; 
за генезиса на една песен и 
пътя и до сърцето на слуша-
теля;  за важността връзката 
певец-публика и как изпъл-
нителят работи върху това; за 
работата на народната певица 
в Нидерландия (пяла е в църк-
ви и катедрали) и създадения 
от нея там хор „Чубрица“ – 
местни хора, които пеят бъл-
гарски песни...И всичко това с 
фино, ненатрапчиво „прелита-
не“ през народопсихологията 
на българина и връзката му с 
корените, традициите и оби-
чаите, които го „държат над 

водата“. 
Тази прекрасна среща не би 

била такава, ако Галина Дур-
мушлийска не бе блестящ ме-
диатор, а тя наистина е човек, 
който има какво да каже.“Пее-
нето Ви и думите Ви от телеви-
зионни интервюта и разговори 
с Вас, които съм слушала ме за-
реждат с енергия, както нищо 
друго!“ – така възкликна дама 
от аудиторията, която беше се 
убедила в това и на живо.

Ето и няколко цитата от ве-
ликата Галина Дурмушлийска 
от срещата й с шабленци ми-
налата събота:

„Деликатно поднасяш себе 
си на публиката и казваш:“Аз 
съм“, за да не те „изядат“..“

„Подготовката за един кон-
церт е все едно се готвиш за 
среща с любим човек.“

„Всяка песен си има ключ. 
Певецът трябва да го намери.“

„Певците сме като добри-
те журналисти – поднасяш на 
публиката различните гледни 
точки към песента и те си ре-
шават, коя да изберат.“

„От трите групи: музикан-
ти, танцьори и певци, певецът 
трябва да е най-информирани-
ят. Ако не е, публиката веднага 
го усеща и не прощава.“

По желание на публиката, 
„Славеят на Добруджа“, разби-
ра се изпя (под акомпанимент 
на акордеон) и любима народ-
на песен – „Дядовите Добреви 

пет снахи“.
Наистина на тази среща, 

човек имаше какво да научи и 
ние в „Изгрев“, ще се опитаме 
да предадем част от него и на 
своите читатели в подготвя-
ното интервю с Галина Дурму-
шлийска, което ще публику-
ваме на страниците си идния 
месец.

Книгата „За песните на моя-
та душа“ можете да си закупи-
те в библиотеката на шаблен-
ското читалище. Тя е написана 
от Галина Дурмушлийска под 
редакцията на известния в До-
брич и Варна филолог, поет и 
журналист – Петранка Божко-
ва.

Накрая ще...ви върна в 
началото. 40 минути преди 
обявения за начало на пред-
ставянето на книгата час, в 
залата, заварихме Галина Дур-
мушлийска да пее и говори на 
свои ученици от класа си по 

пеене (момчета и момичета 
от градове и села от цяла До-
бруджа бяха дошли в Шабла). 
Певицата беше с куфара до 
себе си – едва слязла от кола-
та след дългото пътуване (от 
Котел, където живее в момен-
та), веднага бе влязла в среща 
с хората, които я очакват. А 
след края на срещата в чита-
лището, предстоеше Фолкло-
рен празник в Градския парк 
на Шабла, където гвоздея на 
програмата бяха изпълнени-
ята на...Галина Дурмушлий-
ска – за публиката, която ги 
очакваше....Ето такъв профе-
сионалист сега е момиченце-
то, проплакало за пръв път в 
каруца между две добруджан-
ски села, детето, чийто баща 
го е наричал „Дон Кихот“ като 
мъничко – „Гласът на Добру-
джа“, Голямата Галина Дурму-
шлийска.

Йордан Енев

„ПЕСНИ И ТАНЦИ КРАЙ ЖАРАВАТА“ В ПАРКА
Близо четири часа продъл-

жи фолклорния празник наре-
чен „Песни и танци край жара-
вата“, който се състоя на 21 май 
- в деня на „Св.св.Константин 
и Елена“ в Градския парк в Ша-
бла.

Организатори на празника 
бяха община Шабла, танцова 
школа „Възрожденци“ Варна и 
НЧ „Зора 1894“ Шабла.

Мнозина знаят, че един от 
основателите на  „Възрож-
денци“ е Галина Симеонова, 
която дълги години е живяла 

в Шабла и Георги Зафиров. В 
школата репетират самодейци, 
включени в четири възрастови 
групи.

Преди концерта участници-
те се събраха пред читалище-
то в града и се включиха във 

фолклорно дефиле до Градския 
парк. Шествието бе предвож-
дано от музиканти с тъпани и 
гайди.

На сцената в парка се качи-
ха индивидуални изпълнители, 
певчески групи и състави от 
Общината, от Каварна, от обла-

стите Добрич и Варна.
Празникът се организира 

за втора поредна година, като 
тази година надмина в пъти 
мащаба си от миналата, който 
се проведе на площада пред чи-
талището.

Първи на сцената се качиха 
малките гайдари от школа „Тра-
кия“ Варна. Всички изпълните-
ли в концерта бяха бурно въз-
награждавани с аплодисменти, 
но едни участници предизви-
каха възхищение у публиката – 
самодейците от Дома за лица с 
умствена изостаналост в с.Бъл-
гарево.

Своя дебют на сцената на-
прави  групата за народни 

песни към НЧ „Отец Паисий 
1901“ с.Езерец, основана само 
преди месец от организатор-
ката на ежегодния музикален 
фестивал „Джаз край морето“ 
в Езерец -  Павлета Проданова. 

Специални гости бяха на-
родните изпълнители Галина 
Дормушлийска и Георги Герма-
нов.

По традиция на този ден ве-
черта завърши с нестинарски 
танци, представени от форма-
ция „Нестинари“ Варна.

За всички участници в кон-
церта бяха почетени с грамота 
за участие, погача и бутилка 
вино.  

Изгрев

Фолклорното дефиле

БИБЛИОТЕКАТА ПООЩРИ НАЙ-
АКТИВНИТЕ МАЛКИ ЧИТАТЕЛИ

На 20 май (петък), в детския 
отдел набиблиотеката при НЧ“ 
Зора 1894 „ Шабла бяха раз-
дадени грамоти и награди на 
Пламена Станева, Рая Христо-
ва, Кристияна Стефанова, и Да-
ная Казанлийска, за най- много 

прочетени книги през учебната 
2021/2022г.

През есента отново ще бъ-
дат поощрени, децата прочели 
най- много книги през лятната 
ваканция.

НЧ „Зора 1894“
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ОБЩОГРАДСКО 
ТЪРЖЕСТВО НА 24 МАЙ

Продължава от стр. 1
Празничната програма от-

кри най-малката участничка 
– Микаела Илиева от I група 
„Мики Маус“ на ДГ „Дора Габе“ 
със стихотворението „Пръст-
чета“ на патрона на детската 
градина. След нея, стихотво-
рения и песни за Кирил и Ме-
тодий, азбуката и българския 
език от изпълниха и останали-
те възпитаници на детското за-
ведение – Александър Василев, 
Радина и Панайот Варналиеви 
и Татяна Стефанова ( всички 
от II група „Смехорани“); Ва-
неса Ялнъзова, Даниел Ива-
нов, Димитър Демирев, Елис 
Илиева, Златина Тонкова, Ива 
Жечева, Матей Здравков, Ра-
достина Йотова и Матей Се-
мерджиев (всички от III група 
„Звездичка“); Ема Костова, 
Иван Иванов, Валентин Дими-
тров, Никола Николов, Румен 
Райчев и Пламена Димитрова 
(всички от IVгрупа „Шарено 
петле“), и децата от филиална-
та група „Слънце“ в Дуранку-
лак – Ана-Мария Маева, Бой-
ко Бисеров, Джаная Байрям и 
Красимир Георгиев.

От шабленското училище 
също започнаха представянето 
си на сцената с най-малките си 
ученици – първокласниците. Те 
изнесоха рецитала „Грамотни 
сме деца“. Второкласниците от 
СУ „Асен Златаров“ представи-
ха литературната композиция 
„Не правете като тях – да не 
станете за смях“. Александра 

Панова и Велизара Калчева от 
II клас изиграха „Дует на краля 
и принцесата. Третокласници-
те също се представиха с две 
изпълнения – колективното 
на знаковото за празника сти-
хотворение „Върви, народе 
възродени“ на Стоян Михай-
ловски, а  изпяха и „Песен за 
доброто“ на Хайгашот Агасян.

Детски танцов състав „Бър-
борино“ към НЧ „Зора“ отново 
не изневери на многобройните 
си почитатели в града и изигра 
за тях „Северняшки закачки“.

Накрая, гражданите на  Ша-
бла поднесоха своите свежи 
пролетни цветя на паметните 
плочи на местата, където са се 
намирали първото училище и 
първото читалище в града.

Изгрев

Адрес на редакцията:
9680 град Шабла, ул. “Равно поле“ № 35, тел: 05743/ 44-21, 
e-mail: vestnik.izgrev@gmail.com 
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SUNRISE CLIFFS - ВЕЧЕ С 
МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Всички търсим нещо ново 
и вълнуващо. Нещо, което да 
ни кара да се усмихваме вина-
ги, когато споменът изникне в 
мислите ни. Община Шабла и 
екипът на iRun се стараем все-
ки път да създаваме не просто 
едно добре организирано 
събитие, а уникално пре-
живяване, което да запе-
чата положителни емоции, 
към които да желаем да се 
връщаме отново и отно-
во. Когато на старт/фина-
ла прочетеш по лицата на 
участниците удовлетво-
рението на преживяване-
то, ти осъзнаваш, че тези 
емоции са като огледало 
на тези, които бушуват въ-
тре в теб. И да искаш да не 
свършва...

Представянето на об-
щина Шабла  е  с  едно от 
най-красивите морски 
бягания -преживяването 
Sunrise Cliffs, със старт/фи-
нал най-източната точка 
на България - нос Шабла. 
Имахме  удоволствието  да   
предложим  едно такова 
място - нашето скално Се-
верно Черноморие - комбина-
ция от  море, скали, простор и 
слънце в една емоция. Начало 
на летния сезон, в който какво 
по-хубаво от това да се комби-

нира  едно красиво бягане с  ня-
колко дни плаж. 

Специални   благодарности 
на доброволците двата мото-
клуба ,,Деца на изгрева”  и  ,,Би-
зоне “, както и екипа на община 
Каварна за подкрепата  в съв-

местния ни проект. 
Живко Янев,  

старши експерт  
„Младежки дейности и 

спорт” в ОА Шабла

КОНКУРС – РЕЦИТАЛ 
В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

В навечерието на 24 май в 
детска градина „Дора Габе“ Ша-
бла се проведе конкурс-рецитал 
посветен на светлия празник 
в нашия календар. Участва-
ха деца от всички възрастови 
групи и разновъзрастовата във 
филиал с.Дуранкулак.

Пред портретите на двамата 
братя Кирил и Методий деца-
та рецетираха стихове и пяха 
песни. Нелеката задача да ги 
оцени имаше жури с председател 
Кирил Йотов – директор на Об-
щински детски комплекс в града, 
Ана Христова – бивш директор 

на детската градина и настоящи-
ят такъв, Теодора Вълчанова. 
Журито унесено в изпълнението 
на стихотворенията  пропуска-
ше  да вдига усмихнато човече, 
но в края на конкурса грамоти 
получиха,всички, които изявиха 
своите способности в рецитира-
нето на стихотворение посвете-
но на 24-май.

На този цветен изпълнен с 
весела глъчка ден прозвуча и 
Химна на детската градина в 
изпълнение на децата от под-
готвителните групи.

Изгрев

Живко Янев и Васка Иванова (спец. 
„Образование, социални дейности и 
спорт“ в община Каварна)

„РОДНА РЕЧ, ОМАЙНА, СЛАДКА“

На 24 май 2022 година ко-
лективът на ОУ „Св.Климент 
Охридски“ с. Дуранкулак по-
кани родители, жители и гос-
ти на селото на тържество под 
надслов „Родна реч, омайна, 
сладка…“. 

По традиция празникът за-
почна с посрещане на училищ-
ното знаме и с химна на учи-
лището. В двора пред портрета 
на Кирил и Методий ученици-
те рецетираха стихове в прос-
лава на солунските братя, пяха 
песни и представиха драмати-

зации на приказки.
Гости на празника бяха 

председателят на Общинския 
съвет д-р Йорданка Стоева, 
кметът на общината Мариян 
Жечев, заместникът му Петър 
Атанасов, кметът на с. Дуран-
кулак Веселин Йорданов, чи-
талищни дейци, родители и 
жители на селото.

В приветствието си д-р 
Йорданка Стоева каза, че за 
всеки празник децата са пре-
красно подготвени. Учат и се 
забавляват в едно училище, 

където се пази българщината.
На празника на св. братя 

Кирил и Методий, на бъл-
гарската азбука, просвета 
и култура и на славянската 
писменост, г-н Мариян Жечев 
имаше приятното задължение 
да връчи почетен знак и гра-
мота за особени заслуги към 
образованието в община Ша-
бла на Маргарита Тодорова - 
директор на ОУ „Св. Климент 
Охридски“ с. Дуранкулак.

Удостояването с това от-
личие на г-жа Тодорова е въз 

основа на решение на Общин-
ски съвет Шабла от 2021 годи-
на.

Развълнувана, Маргарита 
Тодорова благодари на всич-
ки, с които е работила през 
30-годишния си трудов път 
като директор в дуранкулаш-
кото училище. Тя обяви, че 
посвещава своята награда на 
баща си и дядо си, които са 
посяли любовта й към зна-
нието още в най-ранна детска 
възраст.

Изгрев

Кметът Жечев, д-р Стоева и лауреатът на почетния знак – 
Маргарита Тодорова.

ШАБЛА ИЗПРАТИ 
СВОИТЕ АБИТУРИЕНТИ
Следва от стр. 1

С мили думи абитуриенти-
те приветства и тяхната първа 
учителка Ваня Иванова.

Отговорът на петнадесетте 
момичета и момчета дойде от 
Виктория Стоянова. Тя изказа 
благодарност към всички за 
положените грижи в израства-

нето им и пожела на своите 
съученици смело да мечтаят, 
да бъдат горди и отговорни 
и да се реализират успешно в 
живота.

Специален музикален поз-
драв отправи Атанас Кателиев 
– победител в музикалния фор-
мат „Гласът на България“ 2019 
година.

За доброто настроение на 
присъстващите се погрижиха 
и децата от детски танцов със-
тав „Бърборино“ с ръководител 
Гергана Дафова.

След това абитуриентите 
пуснаха в небето балони и така 
дадоха знак за усещането си за 
свобода, необятно бъдеще и 
пориви, които носи младостта, 
с надеждата, че всички техни 
мечти ще се реализират.

След програмата и приема-
нето на поздравления и цветя, 
абитуриентите заминаха да от-
празнуват своята бална вечер.

Изгрев

От името на 12-класниците, говори Виктория Стоянова

Първата учителка на зре-
лостниците – Ваня Иванова 
отправи пожелание към тях.

Първокласниците от СУ „Асен 
Златаров“ изпълниха рецита-
ла „Грамотни сме деца“

На сцената пред читалището са децата от III група „Звездич-
ка“ на детската градина.
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