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„Приятел е този, който знае всичко за теб и въпреки това те обича!“    
  Уилям Шекспир

 МИСЪЛ НА БРОЯ

Община Шабла съобщава че, 
от 01.07.2022 г. (петък) започва 

ЕЖЕДНЕВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ 
ОТ ШАБЛА ДО СЕЛИЩНО ОБРАЗУВАНИЕ  

„КЪМПИНГ ДОБРУДЖА“, 
както следва:

Шабла – СО „Къмпинг Добруджа“
9:00 ч.; 10:00 ч.; 12:00 ч.; 13:00 ч.; 15:00 ч.; 18:00 ч.

СО „Къмпинг Добруджа“ – Шабла
9:30 ч.; 10:30 ч.; 12:30 ч.; 13:30 ч.; 15:30 ч.; 18:30 ч.

Билети се закупуват от автобуса. Цена 2.00 лв.

В кино „Шабла“ на 30 юни 2022 г.
(четвъртък) от 19.00 часа –

„ЖЪЛТ ОЛЕАНДЪР“
Перфектният план 

на съмнителен бъл-
гарски политик за ви-
сок пост в Брюксел, 
е свързан с красива-
та му млада съпру-
га, бивш италиански 
премиер и една тайна 
среща, която трябва да 
реши всичко. В смет-
ката обаче не влизат 
появата на бивш лю-
бовник и бездиханно 
тяло, които ще обър-
кат всичко.

Актьори: Китодар 
Тодоров, Стефани 
Ивайло, Мариан Въ-
лев, Себастиано Сома, 
Леонид Йовчев и др.

Билети могат да бъ-
дат закупени от касата 
на НЧ „Зора 1894“ гр. 
Шабла.

Театър „Българска армия“ представя
в салона на НЧ „Зора 1894“ Шабла

На 12 юли, от 19:00 ч.
„КАФЕ С ПРЕТЕНЦИИ“

Режисьор – Иван Урумов. 
Актьори – Юлиан Вергов,  
       Моню Монев,  
       Иван Радоев

Билети – на касата на 
читалището. 

Цена на билета – 10 лв.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В БЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА
На 22 юни 2022 година в 

пленарната зала на община 
Шабла се проведе публично об-
съждане на промени в бюджета 
за тази година, приет с Решение 
на Общинския съвет от 18 ап-
рил 2022 година.

Водещият обсъждането, 
кметът на община Шабла - Ма-
риян Жечев обясни, че както 
нашата, така и много други об-
щини са поискали от Минис-
терството на финансите (МФ) 
трансформация в капиталова-
та субсидия за текущ ремонт 
на общинската пътна и улична 
мрежа. В тази връзка, Минис-

търът на финансите даде на 
всички общини допълнителни 
указания, с които разясни, че 
тези средства може да бъдат 
използвани само за изкърпване 
на локални проблемни участъ-
ци по пътната и улична настил-
ка. Предвижданията на Общи-
ната за вида дейности, които 
ще се изпълняват по предложе-
ните в МФ обекти се размина-
ват с предложението на самото 
Министерство. Дейностите ще 
включват подмяна и полагане 
на повърхностен пласт асфал-
това настилка. Изказана бе не-
обходимостта Общински съвет 

Шабла да разпредели заделени-
те средства от резерва в размер 
на 376  000 лв. в капиталовата 
програма на Общината. Пред-
вижданията са да се извърши 
основен ремонт на ул. „Трета“ 
в Крапец и основна подмяна 
на тротоарната настилка по ул. 
„Комсомолска“ в Шабла.

По време на обсъждане-
то постъпиха предложения за 
асфалтиране на улици в Ша-
бла – „Приморска“, „Шипка“, 
„Странджа“, „Искър“, „Надеж-
да“, „Вардар“ и „Волга“, както и 
на СО „Кария“. Кметът Жечев 
разясни, че през тази година 

предстои отваряне на процеду-
ра по кандидатстване по новата 
Програма за развитие на сел-
ските райони (ПРСР). В тази 
връзка е възможно в оконча-
телния вариант на докладната 
записка за промените в бюдже-
та да бъдат заделени 20 000 лв. 
за работно проектиране за ас-
фалтиране на уличната мрежа, 
с което ще се кандидатства по 
ПРСР. 

С това дневният ред се из-
черпи и Кметът закри публич-
ното обсъждане на промените 
в бюджета за 2022 г.

Изгрев

ДВЕ ДЪРЖАВИ – ЕДНА ДОБРУДЖА
В началото на месец юни 

2022 г. по покана на г-жа Лиана 
Наум – ръководител на проект 
„Две държави – една Добру-
джа“, делегация от Общинската 
организация на СОСЗР Шабла, 
водена от нейния председател 
-  о.з. м-р от резерва Емил То-
доров  и д-р Йорданка Стое-
ва – зам.председател, заедно с 
ръководството на общинската 
организация на резервистите 
в гр. Мангалия, ръководена от 
г-н Георге Михалаке посетиха 
община Тулча в Република Ру-
мъния.

Основната цел на посеще-
нието беше поклонение пред 
българските паметници в До-
бруджа. Първа спирка беше 
селището Михай Когълничану 
(бивше Еникьой), където е бил 
учител Апостолът на свобода-
та Васил Иванов Кунчев. Учи-
лищната сграда е рено-
вирана, около нея има 
красива градина с рози. 
Пред паметната пло-
ча на Васил Левски се 
поклонихме българи и 
румънци – поставихме 
венец, рози от Бълга-
рия, свещи и двата фла-
га България и Румъния. 
Г-н Емил Тодоров раз-
каза, как Васил Кунчев е 
получил името Левски, 
с което е останал в бъл-
гарската история, като 
една от най-светлите 
личности отдали живо-
та си за освобождение-
то от османско владиче-
ство.

Следващата спирка 
от нашето посещение 
бе Тулча – красив град, 
разположен на брега на 
р.Дунав. Тук се срещ-
нахме с кмета на общи-
ната г-н Щефан Илие, 
който по професия е 
историк. Приятно бя-
хме изненадани от по-
срещането с букети цветя още 
на входа на административната 
сграда. В 40-минутната среща, 

д-р Йорданка Стоева – предсе-
дател на Общински съвет Ша-
бла разказа за нашата община, 
за културните мероприятия, 

които се провеждат ежегодно, 
за връзките ни с Румъния и 
Полша. Най-силно впечатле-

ние на кмета на община Тулча 
направи рибния фест, който се 
провежда в рамките на Праз-
ника на плодородието в Шабла 

през септември. Той 
изяви желание да 
го посети и да дари 
риба от р.Дунав и 
езерата от Румъния 
за празника.

Д-р Стоева, след 
като благодари за 
приятелското по-
срещане, предаде 
на кмета на Тулча 
покана от кмета на 
община Шабла - г-н 
Мариян Жечев за 
сътрудничество и 
посещение на ру-
мънска делегация в 
удобно за тях време 
в Шабла.

Кулминация на 
визитата беше съв-
местното посещение 
на българската и 
румънската делега-
ция заедно с кмета 
на община Тулча 
на бюст-паметника 
на нашия бележит 
революционер Ге-
орги Сава Раков-

ски. Паметникът е издигнат 
от румънците в центъра на 
гр.Тулча в т.нар. „Ротонда на 

малцинствата“, заедно с други 
паметници на известни лично-
сти като Тарас Шевченко и Ке-
мал Ататюрк. Пред паметника 
поставихме венец от червени 
карамфили, български рози, 
националните флагове на Бъл-
гария и Румъния и запалихме 
свещи за памет.

Там, на центъра на Тулча, 
където и днес функционира 
църквата „Св.Георги“, постро-
ена от българи, разказахме за 
революционната и междуна-
родната дейност на Раковски. 
Неговата богата биография из-
ненада кметския екип и те изя-
виха желание да се запознаят и 
с други моменти от историята 
на България, свързани с Добру-
джа.

Делтата на р.Дунав, която е 
едно от най-красивите места в 
Европа привлича много турис-
ти и гр.Тулча се гордее с бързо-
развиваща се икономика.

Радваме се, че открихме 
едно ново за нас място – об-
щина Тулча готова за сътруд-
ничество с община Шабла. 
Добруджа е мястото, което ни 
свързва и ни дава перспектива 
за бъдещи добри, приятелски 
отношения между две съседни 
държави България и Румъния.

Общинска организация на 
СОСЗР Шабла

Д-р Стоева, г-жа Лияна Наум и г-н Емил Тодоров пред паметната плоча на Васил Левски в Михай 
Когълничану (бивше Еникьой)

Д-р Стоева и кметът на Тулча, г-н Щефан Илие 
пред паметника на Георги С.Раковски в Тулча
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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

ФИРМА „ИДЪН“ ЕООД ШАБЛА
търси да назначи

ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
на постоянен трудов договор.

Телефон: 0888 93 56 52

ДАВАМЕ ПОД  НАЕМ
къща в центъра на град Шабла. ДЪЛГОСРОЧНО!

Viber: 359876366434 – Наталия, 
359893062459 - Степан

ПРОДАВАМ

ДВОРНО МЯСТО 
в Шабла – 660 кв.м. и детска кошара.

Тел. за контакт – 0893/403-616

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ
и отстраняване на течове 

с газопламъчна хидроизолация.
Телефон за контакт: 0888/15-26-48

РЕСТОРАНТ „ЛУНАРА“
(на централния плаж в Шабла)

НАБИРА ПЕРСОНАЛ: 
СЕРВИТЬОРИ
ХИГИЕНИСТИ

за работа в топла кухня
Телефон за контакт: 0888/710-738

КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ДНЕВЕН РЕД

НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ   НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ША-
БЛА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  НА   28.06.2022 Г. (ВТОРНИК) 

ОТ 14.00  ЧАСА  В ЗАЛАТА  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

Комисия по управление на общинската собственост, ико-
номическа и инвестиционна политика и земеделие

1. Докладна записка относно прекратяване на съсобстве-
ност, чрез продажба частта на общината.

2. Докладна записка относно прекратяване на съсобстве-
ност, чрез продажба частта на общината.

3. Докладна записка относно продажба на имот – частна об-
щинска собственост.

Комисия по устройство на територията, благоустрояване, 
обществен ред и екология

4. Докладна записка относно предложение за смяна на до-
сегашен член в борда на директорите на „ШАБЛА ГОЛФ-ВАКЛИ-
НО“ АД, ЕИК:200830717 от квотата на община Шабла.

5. Докладна записка относно определяне на представител 
от община Шабла за участие в предстоящото редовно присъст-
вено заседание на Общо събрание на Асоциацията по водо-
снабдяване и канализация в обособената територия, обслуж-
вана от „ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич.

6. Докладна записка относно разрешение за изменение на 
ПУП-ПРЗ.

7. Докладна записка относно разрешение за изменение на 
ПУП-ПРЗ.

8. Докладна записка относно изменение на Наредба №1 
за осигуряване на обществения ред, осъществяване и под-
държане чистотата в личните дворове и обществените места 
на територията на Община Шабла, приета с Решение  ІІІ.ІV.1.1. 
по протокол  № 3 от 19.04.2004 година на Общински съвет 
гр. Шабла и  изменена и допълнена с Решения № ІV.ІV.1.1. по 
протокол  № 4 от 31.03.2005 година и № VІІ.ІІІ.1.1.; по прото-
кол  № 7 от 08.08.2005 година; Решение 314 по протокол №13 
от 31.07.2008 година; Решение № 416 по протокол № 18 от 
30.01.2009 година; Решение № 506 по протокол № 24 от 25 
юни 2009 година;Решение № 625 по протокол № 37 от 31 май 
2010; Решение №541 по протокол №45 от 26.06.2014г. и Реше-
ние №681 по протокол №56 от 29.04.2015г. Решение №448 от 
15.11.2017 г. на Добрички административен съд и решение № 
529 по протокол № 55 от 10.04.2019 г.на общински съвет гр. 
Шабла.

9. Докладна записка относно Определяне на представител 
на община Шабла в общото събрание на „Спортно - туристиче-
ски комплекс - Езерец“ АД, ЕИК: 202650582

Комисия  по образование, култура, спорт, здравеопазване, 
социална политика и  вероизповедания 

10. Докладна записка относно утвърждаване на план за 
действие на община Шабла в изпълнение на Областната стра-
тегия за приобщаване на българските граждани от ромски 
проеизход и други граждани в уязвимо социално положение, 
живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2022-2023 
година.

11. Други

СЪОБЩЕНИЕ 
за обществено порицание

В изпълнение на съдебно 
споразумение от 07.06.2022 
г. и на основание чл.279, ал.1 
във връзка с чл.63, ал.1,т.4 
и 5, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, 
б.“б“ предл. последно от НК се 
ОПРЕДЕЛЯ наказание „ОБ-
ЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“ 
на Али Хакими

(Ali Hakimi), гражданин 
на Ислямска република Аф-
ганистан, таджик, роден на 
14.03.2007 г. в окръг Gazni, 
Афганистан, без адрес в Репу-
блика България, без документ 
за самоличност, основно об-

разование,безработен, неже-
нен, неосъждан

виновен в това, че на 
04.06.2022 г. в района ГКПП  
Дуранкулак, община Шабла, 
в района на 1 гранична пи-
рамида и морския бряг, като 
непълнолетен, но след като е 
разбирал свойството и значе-
нието на извършеното и е мо-
гъл да ръководи постъпките 
си, е извършил опит да излезе 
през границата на страната 
без разрешение на надлежни-
те органи на властта и не през 
определените за това места.

ВАЖНО!
Фирма „Юнион Ивкони“

СЪОБЩАВА,  
ЧЕ ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВА ЛИНИЯТА 

ШАБЛА – СОФИЯ И ОБРАТНО.
Автобусът по същата линия  

тръгва от Каварна в 9.30 часа.
Телефон за информация: 0879 356 055 

НА ЕНЬОВДЕН В ОБЩИНАТА
НА ЕНЬОВДЕН 
В ДУРАНКУЛАК

Еньовден е празник в бъл-
гарския народен календар, кой-
то се чества на 24 юни всяка 
година.

На този ден билките са 
най-лековити, но трябва да се 
оберат преди изгрев слънце. 

Празникът е една от датите в 
празничния календар, на които 
се прави „мълчана вода“. 

Според народната вяра от 
този ден продължителността 
на деня започва да намалява, а 
годината клони към зима.

НЧ „Дружба 1898“, съвмест-
но с група „Слънце“ се потопи-

хме в света на билките в наве-
черието на Еньовден.

Мероприятието се проведе 
на детската площадка в центъ-
ра на с. Дуранкулак.

Нашите малки приятели 
разпознаваха различните бил-
ки, които бяха част от специал-
на кръстословица.

За правилните отговори де-
цата се почерпиха с билков чай 
и плодове.

Живка Мянкова, 
секретар на  

НЧ „Дружба 1898“ 
с. Дуранкулак

На Еньовден децата от с. Граничар събраха билки, полюбуваха 
се на природата и поиграха на воля.

ЕНЬОВДЕН – КОСМИЧЕСКИ, 
МАГИЧЕСКИ И 
ЛЕЧИТЕЛСКИ ПРАЗНИК

На Еньовден всички небес-
ни светила „полудяват“. В полу-
нощ срещу празника, небето се 
отваря - стават чудеса. Звезди-
те слизат на земята и се къпят 
в застиналите вълни на море-

то.  Всички тези природни яв-
ления въздействат на цветята 
и тревите, придават им целеб-
на сила и омаен аромат, а во-
дата придобива животворяща 
сила. Затова на Еньовден рано 

сутрин се берат билки, с които 
се лекуват всички болести. На-
браните за зимата билки тряб-
ва да са „77 и половина“ — за 
всички болести и за „болестта 
без име“. От набраните билки в 

Градския парк, потребителите 
на „Център за социална реха-
билитация и интеграция“ – гр. 
Шабла направиха еньовски 
китки, вързани с червен конец.

Изгрев

„ЖУРНАЛОВИ 2008“ ООД С.КРАПЕЦ
Търси да назначи

ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ  
И СЕРВИТЬОР.

Изгодни условия. Осигурена нощувка.
Телефон: 0886 648 544
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Ивелина Радионова разписва книгите си на читатели.

ПЪТУВАНЕ ВЪВ ВРЕМЕТО С АЛТЪНА
На 25 юни 2022 година в Зе-

лен образователен център  Ша-
бла гостува Ивелина Радионова 
- Алтъна. Автор добре познат 
на шабленци – любители на по-
езията, който гостува през 2017 
година за първи път в Шабла.

Представянето на книгата 
на Радионова - „До Боянския 
майстор“ бе едно своеобраз-
но пътешествие във времето, 
което отведе присъстващите 
в далечната 1259 година, ко-
гато на един обикновен човек 
- художник е възложено да на-
рисува севастократор Калоян 
и съпругата му Десислава. 
За една невъзможна любов, 
за цената на златото и още 
вълнуващи моменти можем 
да прочетем в „До Боянския 
майстор”.

Болката и срама, отмъще-
нието и прошката се преплитат 
в истинските и романтични 
текстове на Ивелина Радионо-

ва,  и докосват всеки, който 
прочете нейна книга.

Чаровната дама работи като 
счетоводител в частна фирма.

Автор е на стихосбирките 
„България в сърцето ми”, „Злат-
ни нишки”, „Копнеж по слън-
це”, „В тебе аз ще остана”, „Все 
ти пиша, Любов”, „Вълшебство 
за Коледа”, „България навеки”, 
„Цвете за теб”. Нейни са повес-
тите „Обич” и „Алтъна” и сбор-
ниците с разкази „Йова разказ-
ва”, „Писано с огън“.

Носител е на множество 
първи награди от национални 
и международни литературни 
конкурси. Нейни стихотворе-
ния са превърнати в песни.

Ивелина Радионова споде-
ли, че работи върху нова книга. 

Ние от „Изгрев” й желаем 
здраве, да бъде себе си, да тво-
ри и да ни радва с текстовете 
си.

Йорданка Радушева

ПОЕТИЧЕН КЪТ

 ***
Когато си отиде от морето
момичето
със пъстрите очи,
солените мъже
отпуснаха ръце,
въздъхнаха
и дълго гледаха на запад,
където в залеза потъна
момичето
със пъстрите очи.
Фалшива стана песента
на чичопея
в тополите,
които
подпираха със клони
тъжното небе.
Тръстиките провесваха ръце
и пазеха от вятъра
следите на красивото момиче.

Но щом на плажа див
отново се засели лятото,
небето ще е весело
и светло
Ще пее вярно чичопея.
вълните ще се гонят,
без да се достигат,
и всяка сутрин
една надежда
ще пристига
в очите
на солените мъже.

Стефан Жечев,  
из стихосбирката  „Господарят на дивия плаж“

Представяне на книгата 
„ОТКЪСНАТИ ПАРЧЕНЦА ЖИВОТ”

на 29 юни (сряда) 2022 г. от 17:30 ч. 
в Зелен образователен център, гр. Шабла

С авторката Атанаска Георгиева -  
преподавател по Български език и литература и  

художничката Олга Иванова –  
илюстратор на книгата, 

ЩЕ СИ ПОГОВОРИМ ЗА ДОБРИТЕ, КРАСИВИТЕ, 
ЧОВЕЧНИТЕ НЕЩА В ЖИВОТА НИ, ОТ КОИТО ДНЕС 

ТОЛКОВА МНОГО СЕ НУЖДАЕМ!
Очакваме Ви, за да преживеем  

един истински ценен момент заедно! 

ПОСРЕЩНАХМЕ ЛЯТОТО С ПОЕЗИЯ В ЧИТАЛИЩЕТО
В първия ден на лято 2022 – 

21 юни, в изложбената зала на 
Народно читалище „Зора 1984“ 
в Шабла, беше организирана 
поетична вечер.

Великият бургаски поет 
Христо Фотев е озаглавил своя 
стихосбирка „Морето е най-го-
лямото събитие“. Библиоте-

карят в читалището, Аделина 
Божанова откри събитието 
с цитат - изпълнение на сти-
хотворението „Морето!...“ от 
Фотев, в което поетът изрича 
крилатата фраза. Божанова 
прочете и „Отплуване“ на съ-

ратника и приятел на Христо 
Фотев – Иван Пейчев. В изпъл-
нение на Аделина, присъства-
щите в залата чуха още някол-
ко стихотворения на Фотев, 
както и „Сбогуване с морето“ 
на Валери Петров и „Ни лъх 
не дъхва над полени“ на Пен-
чо Славейков. Колежката на 

Божанова, Десислава Петрова 
припомни на публиката някол-
ко стихотворения на безсмърт-
ната Петя Дубарова – „Море“, 
„Аз и морето“, „Морето само 
живите обича“.

Поетичната вечер бе отво-

рена и за хората от публиката 
да кажат свои любими стихове. 
Веска Рашкова прочете „Под-
водна стихия“ на А.С. Пушкин 
– стихотворението, вдъхно-
вило велики художници като 
Репин и Айвазовски за техните 
творби. Интернационалният 
характер на поетичната вечер 
бе допълнен от „Подвижни пя-
съци“ на Жак Превер и „Аде-
лина се разхожда“ на Гарсия 
Лорка, поднесени на публиката 
съответно от Аделина и Деси.

Прозвучаха и две песни 

по музика на Панко Добрев и 
текст на Стефан Жечев – „По-
дари ми море“ и „Пръстенът“. 
Шабленският поет също бе в 
залата и прочете три свои сти-
хотворения, вдъхновени от 
обаянието на морската стихия  
и красотата на морето. Публи-
ката единодушно избра едната 
от лиричните творби на Сте-
фан Жечев, като стихотворе-
нието, което да е в рубриката 
„Поетичен кът“ на „Изгрев“ в 
настоящия ни брой.

Йордан Енев

КОНЦЕРТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ШКОЛАТА ПО ПИАНО
На 20 юни 2022 година кар-

тинната сбирка към НЧ „Зора 
1894“ Шабла се превърна в кон-
цертна зала. Учениците от шко-
лата по пиано към читалището 
с ръководител Теофания Хрис-
това представиха наученото 
през творчески сезон 2021/2022 
година.

Три от седемте деца се обу-
чават за първа година: Теодора 
Пенкова на 6 години, Карина 
Момчилова на 6 години и Си-
яна Димитрова на 8 години. 
По-високо е нивото на обу-
чение на Александра Панова, 
Петко Франгов и Александър 

Тодоров. Специален гост, кой-
то се присъедини към шаблен-
ската група беше Александър 
Дренков – внук на нашата съ-

гражданка Люба Захова.
Тук е момента да обявим от 

страниците на „Изгрев“, че Ка-
рина Момчилова и Александър 
Дренков са приети в Национал-
ни музикални училища съот-
ветно в Бургас и София.

В концерта взеха участие 
и възпитаници на г-жа Хрис-
това от Каварна – Борис Мил-
ков, Иван Кирилов, Виктория 
Нанкова, Габриела Маринова, 
Преслава Парушева, Констан-
тин Станчев и сестрите Кате-
рина и Магдалена Гинкови.

В препълнената „концер-
тна“ зала сред присъстващите 

бяха Мариян Жечев – кмет на 
община Шабла, д-р Йордан-
ка Стоева – председател на 
Общинския съвет, Даниела 

Кючукова – председател на 
Читалищното настоятелство, 
Тодор Димитров – директор на 
дирекция „Хуманитарни дей-
ности“ в общинската админи-
страция, родители и близки на 
бъдещите виртуози.

След своето изпълнение 
малките изпълнители от Шабла 
получиха грамота от секретаря 
на НЧ „Зора 1894“ Георги Сте-
фанов с пожелание за весела 
ваканция и творчески стреме-
жи през новия сезон.

За всички участници в кон-
церта имаше подаръци от пред-
седателя на Общински съвет 
Шабла – д-р Йорданка Стоева.

Със съвместното и артис-
тично музикално изпълнение 
на г-жа Христова зад пианото 

и сестрите Гинкови завърши 
творческия сезон за учениците 
от школата по пиано.

Йорданка Радушева

Гостите уважили малките изпълнители.

Теофания Христова и нейните ученици от Шабла и Каварна.

Карина Момчилова – вече въз-
питаник на музикалното учи-
лище в Бургас.

Аделина Божанова (права) и до нея Десислава Петрова

Стефан Жечев рецитира стихотворението, номинирано за 
„Поетичен кът“ на „Изгрев“
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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

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.

Всички на обща снимка за историята

XVIII-И ПОРЕДЕН 
ТУРНИР ПО ПЕТАНК

От 24 до 26  юни, в комплекс 
„Лазур“ на Селищно образува-
ние „Къмпинг „Добруджа““ се 
проведе 18-ти международен 
турнир по петанк Шабла 2022 
за купата на Кмета на Общи-

ната. Турнирът отново бе под 
патронажа на община Шабла и 
в него взеха участие  отбори от 
клубове в България, Франция, 
Словакия и Румъния. На това 
издание на турнира участваха 
над 70 състезатели, практику-
ващи традиционната френска 
игра с метални топки. 

Надпреварата бе открита от 
Председателя на СК „Лазур“, 
Полина Калчева и кмета на об-
щина Шабла, Мариян Жечев. В 
приветственото си слово при 
откриването, Жечев пожела ус-
пех на участниците, феърплей 
и да спечелят най-подготвени-
те.

Изиграха се три дисциплини. 
Ето и призьорите: 

Дублети 
Отбор „Патрик“ – Франция
Отбор „Айфел“ – България 
Отбор „Мирец“ - Словакия
Жанет и Йозеф Мери - Слова-
кия
Триплети
Отбор „Опасни“ – България 
Отбор „Мафиозите“ – Бълга-
рия 
Отборът на Николай Папазов – 
България
Отбор „Кашкавалите“ - Бълга-
рия
за купа „Шабла“ -  смесени от-
бори  чрез жребий
Радослав и Надежда – СК 
„Лазур“, България
Мирка и Йожи – Словакия
Мануел и Пламен – България
Калин, София и Кристина, 
Франция

Изгрев

Кметът Жечев и Полина Кал-
чева откриват турнира

ФГ „ДОБРУДЖАНКА“ ОТ ШАБЛА –  СЪС ЗЛАТЕН МЕДАЛ ОТ ДЕБРЕНЕ
Четири групи представиха общината на „Песни и танци от слънчева Добруджа“

На 25 юни в местността 
„Славната канара“ край с.Дебре-
не (общ. Добричка) се проведе 
53-ро поредно издание на Фол-
клорния събор „Песни и танци 
от слънчева Добруджа“, известен 
в цяла България като „Съборът 
в Дебрене“. По традиция, през 
юни в Дебрене се  събират за-
едно няколко поколения, които 
продължават да тачат и съхра-
няват българските традиции. 
Фолклорният форум е носител 
на добруджанската култура и 
бит, на народните традиции на 
българската духовност. За   по-
редна година фолклорния съ-
бор е включен в Националния 
културен календар на България. 
За пръв път през тази година, 
за участие бяха поканени и из-
пълнители и групи от съседна 
Румъния.

Фолклорна група „Добру-
джанка“ към НЧ „Зора 1894“ в 
Шабла бе наградена със златен 
медал на Фолклорния събор, 
а също и удостоена с честта да 

участва в Националния събор за 
народно творчество, който тра-
диционно ще се проведе в Коп-
ривщица през август. Напълно 
в духа на идеите на „Песни и 
танци от слънчева Добруджа“ за 
приемственост между поколени-
ята, „Добруджанка“ се представи 

в Дебрене, заедно с асоциирана-
та към групата детска фолклор-
на формация „Добруджанчета“, 
като най-възрастната участнич-
ка в обединената група на ша-
бленското читалище бе на 86 го-
дини, а най-малката – на 8!

Община Шабла беше предста-

вена в Дебрене от още три фол-
клорни групи –„Добруджанка“, 
към НЧ „Свобода 1940“ с. Грани-
чар; „Кария“, към пенсионерски 
клуб „Надежда“ в Шабла и „Кар-
дарина“,  към НЧ „Победа 1941“ 
в с. Горичане. Пенсионерската 
група и тази от Горичане бяха 
поощрени с парични награди от 
събора.                Изгрев

Галина Дурмушлийска:“НАРОДНИЯТ ФОЛКЛОР ПРЕБЪДВА 
ЧРЕЗ НАС – ТВОРЦИТЕ И НАШИТЕ ПОЧИТАТЕЛИТЕ.“

В края на месец май, в Народно читалище „Зора 1894“ в Ша-
бла,  Галина Дурмушлийска, представи пред шабленската об-
щественост книгата си „За песните на моята душа“.

Галина  Дурмушлийска е българска народна певица от Добру-
джанската фолклорна област. Известна е още като „славеят 
на Добруджа“ и „гласът на Добруджа“. Тя има дългогодишна му-
зикална кариера, която развива не само на национална, но и на 
международна сцена.

В Нидерландия има два музикални проекта- женски хор „ 
Среща” и смесен хор 

„Чубрица”, в които учи чужденците на нашата българска 
народна песен.

Вечерта в читалището протече „на един дъх“, извън стан-
дартите на представянето на книга – с разкази на авторката 
за миналото и настоящето на българската народна песен, спо-
мени за работата й у нас и в чужбина. Веднага след края на сре-
щата, народната певица се отправи към Градския парк, къде-
то почитателите  й чакаха нейните изпълнения в рамките на 
фолклорния празник „Песни и хора край жаравата“. Г-жа Дур-
мушлийска бе любезна да откликне на поканата ни за интервю.

„Изгрев“ – Здравейте, г-жо 
Дурмушлийска! Лично аз ос-
танах изумен от тази  Ваша 
неизчерпаема енергия. Лично 
Ваш патент ли е тя или е при-
съща на всички професионал-
ни певци?

Галина Дурмушлийска –  Да, 
вярно е, че срещите ни с публи-
ката  зареждат нас, изпълните-
лите с невероятна енергия. То 
е смесица от емоция и силно 

желание да се представим въз-
можно най-добре в рамките на 
срещата с тези, които ни очак-
ват с интерес.

„Изгрев“ –В Шабла беше 
премиерата на вашата книга 

„За песните на моята душа“ 
изобщо. Какво не успяхте да 
кажете на срещата с шабленци 
на представянето на книгата?

Галина Дурмушлийска – 
Да, не всичко може да се каже 
в рамките на една среща. Всеки 
идва със своята нагласа и усе-
щане какво ще чуе, какво иска 
да разбере. Пробвам по очите 
и излъчването на публиката 
„да чета” какво искат да знаят в 

случая и дали съм в състояние 
да им го дам. Мисля, че в Шабла 
се получи добре. Аз съм довол-
на от срещата си с хората тук.

„Изгрев“ – В спомените Ви 
за работата в Нидерландия, 

изтъкнахте разликите между 
нас и тях – като начин на пе-
ене, на музициране, на орга-
низация, че даже и гласовете 
ни са различни. Въпросът ми 
на първо четене се плъзга по 
периферията на това, но защо 
чужденците не разбират бъл-
гарите, г-жо Дурмушлийска?

Галина Дурмушлийска –  
Всеки човек е специален и раз-
личен. Всеки народ носи своята 
уникалност. Смея да твърдя, че 
ние българите сме странни и не 
винаги разбираеми. Има типич-
но наши си неща, които са факт 
в нашия живот и не всеки може 
да ги схване, и разбере. Не е и 
нужно. Ето тези различия  обаче 
ни правят специални, интерес-
ни. В практиката си на певица 

не съм настоявала  на всяка цена 
да бъда харесана и разбрана. Ре-
дейки песните и програмата си, 
винаги съм била водена от това 
да разкажа правдиво за себе 
си и региона, от който идвам. 
Това несъмнено за чужденците  
е ново и непознато. Едни са го-
тови да посрещнат и приемат, 

други не. Но в едно съм убедена 
- който чуе нашата народна пе-
сен, който усети неравноделни-
те ни ритми, не може да остане 
равнодушен. Изобщо България 
е една красива дама,  която мо-
жеш или да обичаш до полуда 
или да отхвърлиш завинаги, но 
равнодушен не можеш да оста-
неш.

Продължава в следващия 
ни брой

От концерт в Нидерландия

По време на изпълнение в нидерландска църква, когато Галина 
Дурмушлийска спонтанно се присъединява към пеещата и тан-
цуваща публика.

Наградените групи от Шабла:„Добруджанка“ и „Кария“ - на обща снимка в Дебрене след края на 
конкурсната програма


