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„Ако престанем да измисляме приказки за децата си, значи – канапът на хвърчилото се е скъсал.“    
Елка Няголова  ( из стихосбирката „Белият влак“ )

 МИСЪЛ НА БРОЯ

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.

ПОКАНА
НА 09.07.2022 Г. (СЪБОТА) ОТ 18.00 ЧАСА В ЗЕЛЕН 

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР, ГР. ШАБЛА
Лекция на тема: Как да въз-

становим и поддържаме здраве-
то си с помощта на традицион-
ната китайска медицина. 

Ще научите как да постигне-
те функционален баланс между 
студа и огъня, между външното и вътрешното, между дефицита и 
излишъка, между Ин и Ян енергията чрез методите на традицион-
ната повече от 5000-годишна китайска медицина. 

Как: натурално, физиологично и безопасно да постигнете 
ефективен резултат. 

Лектор: Инеса Попова с дългогодишен опит в прилагането на 
биоактивните добавки на Китайската корпорация за биотехноло-
гии Тиенс.

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ!

О Б Я В А
Скъпи малки риболовци, приятели на морето!
Каним Ви на риболовно приключение – част от забавленията, 
организирани от МИРГ Шабла-Каварна-Балчик в сътрудничест-
во с фондация „Карон Лимен“, гр. Шабла по инициативата „НА-
ШИЯТ ДОМ – МОРЕТО“.
Този ден ще остави във Вас незабравим спомен, защото сме 
се постарали да Ви дадем отговор на много от загадките как 
да бъдете успешни и добри риболовци. Ще получите теоре-
тически и практически съвети как сами да изработвате своите 
риболовни линии за всички видове риболов. 
Набирането на участници ще се извърши в периода 5-15 
юли 2022 г. Записване в Зелен образователен център, тел. 
05743/4200 от 9:00 до 18:00 ч. 
Дата на заниманието: 16 юли 2022 г.
Продължителност: от 8:00 до 10:30 ч. 
Място на провеждане – Зелен образователен център, гр. Ша-
бла
Участието Ви завършва с издаване на безплатен рибарски би-
лет и Сертификат за участие
Родители – каним всички родители, които искат да подкрепят 
малчуганите си в това ново начинание, да се включат в заба-
вата!
Водещ - Майсторът риболовец Емил Тодоров
ОЧАКВАМЕ ВИ!

ДО
Г-ЖА ЕЛКА НЯГОЛОВА –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
СЛАВЯНСКАТА ЛИТЕРАТУРНА И 
АРТИСТИЧНА АКАДЕМИЯ
ГР. ВАРНА

Уважаема г-жо Няголова,
Приемете най-сърдечни поздрави по повод Вашата годиш-

нина. Поднасям Ви пожелания за здраве, вдъхновение и твор-
чески дух, които да окрилят делата Ви и сътворяваното от Вас.

За обществеността на Шабла Вие сте уважаван човек, тво-
рец и интелектуалец с безспорен принос в утвърждаването на 
национален форум – литературния конкурс, носещ името на 
нашия поет Георги Давидов.

Помним инициираните от Вас уроци по родолюбие, воде-
ни от участниците в Славянската литературна и артистична 
академия, с учениците от училищата в община Шабла.

Мисля, че са не само спомен и срещите на славянските 
творци с шабленската публика, която търси и е отворена за 
подобен тип общуване.

Отнасям се с уважение и респект към умението Ви да ре-
ализирате международния културен проект „Славянска пре-
гръдка“, събирайки различни майстори на словото, обедине-
ни от силата на красотата и възвишеното в изкуството!  

Уважаема г-жо Няголова,
Бъдете здрава! Съхранете неуморния дух у себе си! Нека 

пътят Ви в професионален и личен план да бъде изпълнен с 
още много успехи и светлина в идеите!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
С уважение, 

МАРИЯН  ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

В кино „Шабла“  
на 6 юли (сряда) 

от 19:00 ч. 

„ЖЪЛТ 
ОЛЕАНДЪР“

Билети могат да бъдат 
закупени от касата на  

НЧ „Зора 1894“ гр. Шабла.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД

ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

„Аз бях там, в първото юлско утро...“

ПРАЗНИКЪТ НА НАДЕЖДАТА – ОТБЕЛЯЗАН С 
МНОГОЧАСОВ КОНЦЕРТ НА МАЛКОТО МОРЕ

Традицията на Джулай мор-
нинг – онова магическо лятно 
утро, което свързваме със сво-
бода, любов и полет на духа – 
беше спазена за поредна година 
от стотици, избрали прохлад-
ния бряг и огненото пламъче на 
хоризонта пред уютното легло в 
ранните часове на 1 юли. Групи 
от хора посрещнаха този изгрев 
на различни точки по най-се-
верното крайбрежие: край Ду-
ранкулак, Крапец, Езерец, на 
къмпинга на Шабла, Тюленово... 
Но събитието, което събра ис-
тинските меломани беше едно: 
организираният от Община 
Шабла целонощен концерт в 
местност Малкото море, където 
в навечерието на събитието бе 
издигната сцена и започнаха да 
пристигат гости и музиканти от 
различни градове.

Както бе анонсирано в пред-
варителната информация за кон-
церта, музикалната програма, 
изготвена със съдействието на 
Цонко Цонев – Кметъла, включ-
ваше групите DEATHMAG 
(Пловдив), ROCKFIRE (Варна), 

FORGOT THE TEN (Шумен), 
THE ROCK (Русе) и домакините 
от Шабла – ФАРА БЕНД. Пър-
ви на сцената излезе младият 
талант, зрелостникът Християн 
Даиев от Каварна, син на пиа-

нистката Теофания Христова. 
Три композиции (два инстру-
ментала и песен) белязаха де-
бюта му на сцена, а вълнение-
то не му попречи да подготви 
зрителите за последвалия взрив 
от рокендрол, рок, хард-рок и 
мелодичен метъл. Гостуващите 
групи – с традиции в участия 
по фестивали, заложиха на по-
пулярни парчета от българската 
и чуждестранна сцена, а спе-
циалната изненада на вечерта 
– актьорът Влади Въргала изли-

заше преди всяка от тях, за да ги 
представи и да отброи заедно с 
публиката оставащите часове 
до първото юлско слънце. Мест-
ната формация ФАРА БЕНД в 
актуален състав Жоро и Траян 

Несторови, Зорница Захова, 
Десислава Донева, Валентин 
Иванов и Калоян Николов сви-
риха от 2,30 часа с обновен сет 
и припомниха любими рок-хи-
тове от 70-те и 80-те години на 
миналия век. След тях застъ-
пиха младежите от THE ROCK, 
които поеха и тежката задача да 
посрещнат утрото с легендарна-
та “July Morning” на Uriah Heep. 
Така точно в 5:27 ч. слънцето ос-
вети осеяния с хора бряг – някои 
от тях къпещи се, други плаващи 

с лодки, трети включили каме-
рите на телефоните си, а огро-
мната част – просто взрени на 
изток и припяващи: „Аз бях там, 
в първото юлско утро... И търсех 
любовта...“

Над 30-годишната история 
на Джулая изписа още една 
страница, в която се включи 
с пореден концерт и нашата 
община, а най-красиво този 
момент остана пресъздаден от 
думите на Влади Въргала, който 
сподели за журналистите: „На 
Малкото море аз съм за първи 
път и за мен се получи много ис-
тинско, като един малък праз-
ник на надеждата. Цялото небе 
зад нас беше осеяно с облаци. И 
след като слънцето се появи в 

чистата ивица над морето, след 
като хората получиха своята 
необходима доза светлина и... 
вяра, започна лекичко да ръми. 
Ето това е животът.“

Изгрев

„Фара бенд“ Forgot the ten (Шумен)
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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

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

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

„ЖУРНАЛОВИ 2008“ ООД С.КРАПЕЦ
Търси да назначи

ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ  
И СЕРВИТЬОР.

Изгодни условия. Осигурена нощувка.
Телефон: 0886 648 544

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

На 06.07.2022 година 

да си спомним за 

КОЛЬО ДИМИТРОВ ХАРЧЕВ,
 починал на 60 години 

навършват се 17 години от кончината му.

С много обич и тъга, дълбок поклон пред 
светлата ти памет!

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 5 юли 2022 година

се навършват
 16 години,

 откакто ни напусна

КОЛЮ ПЕТРОВ ГЕРДЖИКОВ
починал на 73 години

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

никога забрава няма!

От семейството

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 ОТ РС ПБЗН СЪОБЩАВАТ:
Районна служба „Пожарна 

безопасност и защита на насе-
лението“ (РС ПБЗН) - Шабла 
напомня на юридическите и 
физическите лица, извърш-
ващи дейности в земеделски 
земи, че  е необходимо: 

1.    Да уведомяват съответ-
ната пожарна служба преди 
започване на жътва в площи 
над 100 дка , съгласно чл.13, 
ал.1, т.2 от Наредба № 8121з-
968/10.12.2014 г. за правилата 
и нормите за пожарна безопас-
ност при извършване на дей-
ности в земеделските земи;

2.    Да парцелират и осигу-
ряват пожарозащитни ивици 
в земеделските земи, засети с 
житни култури, съгласно из-
искванията на чл. 16 от Наред-
ба № 8121з-968/10.12.2014 г. за 

правилата и нормите за пожар-
на безопасност при извършва-
не на дейности в земеделските 
земи;

3.    Да осигуряват земедел-
ската техника и площадките 
за зареждане с леснозапалими 
течности (ЛЗТ) и горими теч-
ности (ГТ) с пожаротехнически 
средства съгласно приложе-
ние № 2 от Наредба № 8121з-
968/10.12.2014 г. за правилата 
и нормите за пожарна безопас-
ност при извършване на дей-
ности в земеделските земи;

4.    Да поставят на видни 
места, покрай площите с жит-
ни култури, знаци за забрана 
на пушенето и паленето на 
открит огън в съответствие с 
Наредба № РД-07/8 от 2008 г. 
за минималните изисквания за 

знаци и сигнали за безопасност 
и/или здраве при работа (ДВ, 
бр. 3 от 2009 г.), съгласно чл.13, 
ал.1, т.10 от  Наредба № 8121з-

968/10.12.2014 г. за правилата 
и нормите за пожарна безопас-
ност при извършване на дей-
ности в земеделските земи.

 ОБЯВА

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, 
ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.2 от ЗОС; чл.24, ал.1, 

чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на 
Общински съвет гр. Шабла № 359/25.05.2022г. и Заповед 

№ РД-04-325/28.06.2022г. на Кмета на Общината, 
обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване 
под наем на заведение за обществено хранене състоящо 

се от самостоятелни обекти с идентификатори 
83017.502.2280.2.1 със ЗП 13.02кв.м., 83017.502.2280.2.2 със 

ЗП 33.48кв.м. и 83017.502.2280.3.1 със ЗП 19.84 по КК на  
гр. Шабла, находящи се на Градски пазар - Шабла..  

Търгът ще се проведе на 21.07.2022г. (четвъртък) от 11:00 часа 
в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Помещението  се отдава за срок от 5 (пет) години.
Началната тръжна цена е 165.85 (сто шестдесет и пет 0.85) лв. 
с ДДС на месец.
Стойността на тръжната документация е 10.00 (десет) лв. и се 
заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 20.07.2022 г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след предста-
вяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 12.07.2022г. до 20.07.2022г. 
от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от на-
чалната тръжна цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 
7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 
АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 20.07.2022г. 
Предложенията за участие в търга се подават в работно 
време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 
12.07.2022г. до 17:00 часа на 20.07.2022г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ В СЛУЖБА „ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ”, СТАЯ 108 ИЛИ НА ТЕЛ. 05743/40-45, ВЪТР. 108

О Б Я В А

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, 
ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл., чл.93, т.2 и чл.94 от 

НРПУРОИ, Решение на Общински съвет - Шабла № 363/ 
31.05.2022 г. и Заповед № РД-04-324/28.06.2022 г. на Кмета 

на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдава-
не под наем на терен в регулация, ПИ 24102.501.310 по КК 

на с.Дуранкулак с площ 2548кв.м.,  
за срок от 10 (десет) стопански години. 

Търгът ще се проведе на 21.07.2022 г. (четвъртък) от 09:30 часа 
в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Начална тръжна цена – 101.92 лв. с ДДС годишно.
Стойността на документацията е 20.00 лв. (двадесет лева) и се 
заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 20.07.2022 г.
Получаването на тръжната документация става  в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след предста-
вяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от 
началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се 
внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABG-
BGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа 
на 20.07.2022 г. 
Оглед на имотите всеки работен ден от 12.07.2022г. до 
20.07.2022г. от 13:00ч. до 16:00ч.

Предложенията за участие в търга се подават в 
Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 

12.07.2022 г. до 17:00 часа на 20.07.2022 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ В СЛУЖБА „ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ”, СТАЯ 108 ИЛИ НА ТЕЛ. 05743/40-45, ВЪТР. 108

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 28 юни 2022 година се 

проведе редовно заседание на 
Общинския съвет, на което 
присъстваха 9 от 11 общински 
съветници.

Предварително обявения 
дневен ред включваше 11 до-
кладни записки, като бяха 
включени още две нови.

На заседанието беше до-
пълнена приетата програма за 
управление и разпореждане и 
имотите общинска собственост 
за 2022 година в т.3 „Ликвиди-
ране на съсобственост“ и т.1 
„Продажба на земя“.

Съветниците упълномо-
щиха кмета на община Шабла 
да внесе предложение за смя-
на на досегашен член в бор-
да на директорите на „Шабла 
голф-Ваклино“АД от квотата 
на община Шабла. На мястото 
на Анка Христова Жечева да 
бъде избрана Теодора Ангелова 
Вълчанова.

Мариян Жечев – кмет на 
община Шабла да бъде пред-
ставител на общината в редов-
ното присъствено заседание 

на Общото събрание на Асо-
циацията по водоснабдяване 
и канализация, обслужвана от 
„ВиК Добрич“ АД-гр.Добрич 

беше решено още на заседание-
то. Събранието се проведе на 
30 юни 2022 година. Кметът е 
представителя на общината в 
редовното общо събрание на 
акционерите на „Спортно-ту-
ристически комплекс – Езерец“ 
АД, което ще се проведе на 8 

юли 2022 година.
Кметът на община Шабла 

беше упълномощен да подпише 
Запис на заповед, с която да се 

заплати на Министерството на 
енергетиката сумата от 532 340 
лв. за обезпечаване на 100% от 
заявения размер на авансово 
плащане по проект: „Подобря-
ване на енергийната ефектив-
ност в сгради с обществено 
предназначение в гр.Шабла“.

В Наредба №1 за осигу-
ряване на обществения ред, 
осъществяване  и поддържане 
чистотата в личните дворове и 
обществените места на терито-
рията на община Шабла бе на-
правена редакция в текста след 
извършени структурни проме-
ни в системата на МВР.

След публично обсъждане 
на промени в бюджета, съвет-
ниците приеха изменения и 
допълнения в бюджета на об-
щина Шабла за 2022 година. Те 
утвърдиха и Плана за действие 
на община Шабла в изпълне-
ние на Областната стратегия  
за приобщаване на българ-
ските граждани от ромски 
произход и други граждани в 
уязвимо социално положение, 
живеещи в сходна на ромите 
ситуация за периода 2022-2023 
година.

След като беше избран се-
кретар за следващото засе-
дание, председателят на Об-
щинския съвет д-р Йорданка 
Стоева закри заседанието.

Изгрев
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КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 
ЗЕЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ЮЛИ-АВГУСТ 2022
К О Г А К А К В О К А К 

9.7.2022
от 17:30

Среща-разговор на тема „Поддър-
жане и възстановяване на здравето 
с помощта на традиционната ки-
тайска медицина“

Как натурално, физиологично и безопасно да постигнете функцио-
нален баланс между студа и огъня, между външното и вътрешно-
то, между дефицита и излишъка, между Ин и Ян енергията чрез мето-
дите на традиционната повече от 5000-годишна китайска медицина. 
Лектор: Инеса Попова с дългогодишен опит в прилагането на биоактивните 
добавки на Китайската корпорация за биотехнологии Тиенс.

14.7.2022
от 17:30

Представяне на книга „Тревожност-
та: Причини, смисъл, разрешаване“

Как съвременният човек да изгради своя ценностна система като възможност 
за самосъхранение, способност да постига професионално удовлетворение и 
самосъзнание за реално самочувствие. Среща-разговор с д-р Огнян Димов - 
психолог, философ, теолог. 

16.7.2022
от 8:30 до 10:30

Риболов за деца - сутрешен блок 
забавления в рамките на празника 
„Нашият дом - морето“. Организа-
тор МИРГ Шабла-Каварна-Балчик 

Как да бъдем добри риболовци? Тази тайна ще ни разкрие майсторът-рибо-
ловец Емил Тодоров. Всеки записал се участник ще има 2 часа да се научи на 
всичко необходимо, за да добие умения на успешен риболов и да ги приложи 
незабавно. 

22.7.2022
от 18:00

Театър в двора на ЗОЦ Учебен театър към НБУ, София представя постановката „Тошко Африкански“

01.8.2022
от 17:30

Изложба „Местни таланти - Шабла 
2022“

Изложба с творби на местни творци

03.8.2022
от 18:00

Концерт на трио от Великобритания В рамките на Фестивал за старинна музика „Страваганца“, организатор Сдру-
жение Лаборатория за изкуство и култура под патронажа на община Шабла

05.8.2022
от 18:00

Концерт на млади оперни певци - 
студенти на проф. Николай Моцов

06.8.2022
от 18:00

Концерт флейта - майсторския клас 
по флейта на Явор Желев

07.8.2022
от 11:00

Джаз за деца - известни музикан-
ти представят своя инструмент на 
деца. Тази година инструментът е 
тромпет!

2-ри ден от „Джаз край морето“ с организатор Павлета Проданова 

12.8.2022
от 18:00

Концерт класическа китара – май-
сторски клас на д-р Столина Добрева

Заключителен концерт. Фестивал за старинна музика „Страваганца“

ПОЕТИЧЕН КЪТ

 
ЖИВА  
ВОДА

Дали тази Жива вода разплиска се, Господи?
И можем ли днес да измием очите си с нея?
Дали ще прогледнем след слепите си въпроси?
Дали в тишината кафезна ще можем да пеем?

Дедите ни дълго търкаляха тежките камъни
нагоре по сипея, където и стъпчица нямаше…
Към извора, извора, извора, дето разкаляна
земята корито очакваше – бяло и каменно…

Дедите градиха чешмата и мълком наричаха:
да бъде лечебна водата й, род да събира;
едно непослушно сърне край нея да тича,
та знаци и идните хора тук да намират…

Какво стана, Боже, нима пресъхна чешмата?
Нима се изгуби водата в глобалното село?
Със слепнали устни вървим, жадни и смахнати,
безпаметни птици, забравили извора сетен…

Един до друг уж сме, гъмжат всички улици,
но лакет до лакет докоснем ли, бързо отскачаме.
За старата наша чешма децата ни чули са,
ала за нашите внуци дали нещо значи тя?!

Онази лечебна и Жива вода къде е, о, Боже?!
Събирай дъжда в тъмни облаци, да ни пречисти!
От дългата суша в душите е страшно и тревожно.
Защото Жива вода има вече
само в очите ни…

От стихосбирката  
„Парапет за душата“, Елка Няголова

ИЗЛОЖБАТА „КРАСОТАТА 
НА ЯПОНИЯ“
е истинско събитие, защо-
то е първата изложба с из-
цяло цветни творби, кои-
то демонстрират едно от 
най-красивите и интересни 
японски изкуства – кири-е.

„Кири-е“ е древна япон-
ска техника, по която са 
се правели шаблоните за 
кимона и други текстилни 
произведения. От средата 
на 20-ти век тя вече е попу-
лярно изразно средство за 
много японски творци, но 
извън Япония е почти не-
позната. В България изку-
ството „кири-е“ идва през 
2012.

Поради голям интерес 
изложбата ще остане експо-
нирана в Зеления образова-
телен център до 13.07.2022 г.

ЕДНО НЕПОВТОРИМО ПРЕЖИВЯВАНЕ
След две години пандемия, 

година нестабилно правител-
ство в България и месеци на 
война в Европа – живота про-
дължава.

Членовете на учителски 
клуб „Будител“ не спират дей-
ността си. С любезното съдей-
ствие на г-н Мариян Жечев – 
кмет на община Шабла на 1 юли 
2022 година получихме транс-
порт за еднодневна екскурзия в 
околностите на гр.Варна.

Първата спирка на нашата 
екскурзия бе гр.Девня, където с 
голям интерес и внимание раз-
гледахме музея на мозайките. 
Останахме очаровани от мест-
ността „Вълшебните извори“. 
Насладихме се на красивата 
природа и вкусен обяд.

Въпреки юлската жега, пъ-
туването беше приятно и ни 
отведе в гр.Белослав, като пре-
минахме езерото с фериботна 
връзка. Там не само разгледа-

хме музея на стъклото, но и 
изкусни майстори ни показаха 
производството на стъклени 
изделия, а любезен екскурзо-
вод ни разказа подробности, 
свързани със завода за стъкло, 
съществуващ от 1893 година. 
Едно неповторимо преживя-
ване, защото се почувствахме 
приобщени към ежедневието 
на хората, посветили живота 
си на обработката на стъкло. 
Видяхме стъклената пещера.

Съвсем близо до музея се 
озовахме в единствената в 
България подводница – музей. 
Тя е построена и пусната във 
вода през 1957 година в СССР. 
Носи името „Слава“. Дълга 76 
м. и широка 7 м. Подарена през 
80 година на миналия век на 
България и през 2020 година е 
туристическа атракция. Под-
робности могат да се прочетат 
и в интернет, но това което ще 
видите е незабравимо.

Върнахме се пълни с впечат-
ления и заредени с положител-
ни чувства.

Благодарим на кмета, шо-
фьора и организаторите за при-

ятните емоции. 
Нека, който не е посетил тези 

места намери време да ги види! 
Ще останете приятно изненадани.

УК „Будител“

Пред музея на мозайките.

ПОЕТИЧНО-МУЗИКАЛНА ВЕЧЕР В ЗЕЛЕНИЯ ЦЕНТЪР
В предпоследния ден на оти-

ващия си месец юни, в Шабла 
бе представена книгата „От-
къснати парченца живот”. Тя 
бе представена в Зеления об-
разователен център от автор-
ката Атанаска Георгиева - пре-
подавател по Български език и 
литература в Добрич и худож-
ничката Олга Иванова – илюс-
тратор на книгата.

Г-жа Георгиева прочете на 
публиката за добрите, краси-
вите, човечните неща в живо-
та ни, от които днес толкова 
много се нуждаем; за женската 

гледна точка към голямата тема 
“Живот”, а Олга Иванова пред-
стави на присъстващите гра-
фиките в книгата.

Павлета Проданова (зад 
рояла) и Пламена Костова се 
погрижиха за музикалното оф-
ормление на поетичната вечер.

„Постарах се в кратки есета 
да приложа женската си гледна 
точка към живота и да го пред-
ставя   чрез ключови моменти, 
образи, чувства, преживява-
ния, лесни и трудни констата-
ции и изводи.

Това е втората ни обща кни-
га с Олга Иванова и за разлика 
от първата, която беше на дет-
ска тематика, сега е насочена 
към една по-зряла аудитория.

Това е моята визия за цен-
ните, важните и трайни теми, 
проблеми и мотиви в нашия 
живот. Идеята за написването 
й ми хрумна през март 2020 
година. Тогава, при първите 
локдауни, когато ни връхле-
тяха страхове, отдалечихме се, 
отчуждихме се  и аз реших, че 
хората имат нужда от различни 
думи, които да облекат други 
теми, за да се постигне онзи 
така необходим в живота ни 
психологически и емоциона-

лен  баланс, защото е трудно да 
бъдем в мир със себе си, когато 
живеем полюсно. Есетата пред-
ставят приятелството, любовта, 
самотата, заедността, истината, 
лъжата, поезията, музиката и 
изкуството, бита…Животът 
от всички зрителни ъгли, но 
без   претенции за изчерпване 
на неговото тайнство и много-
образие.“ – разказва за книгата 
си авторът и допълва, че „кни-
гата няма съдържание. Всеки, 
който желае да открие опреде-
лен текст, ще трябва да прочете 

цялата книга. А ако попадне на 
случайна страница, ще откъс-
не своето парченце живот”. 
„Думите в есетата съвпаднаха с 
моята визия за образите, които 
се получиха. Това е от много го-
лямо значение, още повече, ко-
гато с тава въпрос за изконни 
човешки ценности, залегнали 
в книгата”, казва Олга Иванова.

За първи път книгата е пред-
ставена на 24 март 2022 година 
в Художествена галерия – Доб-
рич.

Йорданка Радушева

Павлета Проданова и Пламе-
на Костова.

Отляво надясно: Олга Иванова и Атанаска Георгиева.
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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

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.

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

Община Шабла съобщава че, 

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.

ВАЖНО!
Фирма „Юнион Ивкони“ 

СЪОБЩАВА, ЧЕ ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВА 
ЛИНИЯТА ШАБЛА – СОФИЯ И ОБРАТНО.
Автобусът по същата линия тръгва от Каварна в 9.30 часа.

Билети могат да се закупят и  
в офиса на „Юнион Ивкони“ в Шабла.

Телефон за информация: 0879 356 055 

Бръснаро-фризьорски салон
„ПРИ ПОЛИ“
  РАБОТИ ЗА ВАС:

от понеделник до петък – от 9:00 до 17:00 ч.
(без обедна почивка)

в събота – от 9:00 до 12:00 ч.

На Градския пазар в Шабла!

Моля, заповядайте!

„СВЕТЪТ В ДЕТСКИТЕ ДЛАНИ“
От 2 до 6 юли 2022 година 

в Балчик се провежда между-
народен детски фестивал на 
изкуствата на английски език и 
детското творчество „Светът в 
детските длани“.

В първия фестивален ден 
на сцената се представиха и 
танцьорите от детски танцов 
състав „Бърборино“ при НЧ 
„Зора 1894“ Шабла с ръково-
дител Гергана Дафова. Оттам 
те се върнаха с диплом и купа 
за първо място от номинация 
„Фолклор“.

„Фестивалът е място, 
където участниците се на-
слаждават и се разбират, не-
зависимо от културните и 
националните различия, пре-
красна възможност да споде-
лите своя опит в изучаване 
и преподаване на английски 

език. Това е мощен стимул за 
участниците да развиват уме-
нията си и да изявяват талан-
та и творчеството си. Фести-
валът е събитие в подкрепа 

на красотата, толерантност-
та и приятелството“ – казва 
Светлана Атанасова – дирек-
тор на фестивала.

Културното събитие се орга-

низира под патронажа на кмета 
на община Балчик, Николай 
Ангелов и Културен център 
„Паисий Хилендарски“.

Изгрев

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

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 авторка-
та за миналото и настоящето на българската народна песен, 
спомени за работата й у нас и в чужбина. Веднага след края на 
срещата, народната певица се отправи към Градския парк, 
където почитателите  й чакаха нейните изпълнения в рам-
ките на фолклорния празник „Песни и хора край жаравата“. 
Г-жа Дурмушлийска бе любезна да откликне на поканата ни за 
интервю. Първата част от разговора ни с голямата народна 
певица поместихме в броя си преди седмица, сега ви предлагаме 
продължението:

„Изгрев“ -  В предвари-
телния ни разговор, Вие 
споделихте, че фолклорният 
празник „Песни и танци край 
жаравата“ е бил планиран 
отдавна, но е бил отложен 
заради пандемията и, че гос-
туването Ви в Шабла на него 
се е превърнало в една Ваша 
мечта. На 21 май, мечтата Ви 
се сбъдна...

Галина Дурмушлийска 
–  Да, за всички беше труден 
периодът на пандемията. С 
носталгия си спомняхме за 
времето, когато организирахме 
срещи с песни и танци. Така с 
моите приятели Галина Си-
меонова и Пламен Пейчев  си 
обещахме, че веднага след като 
паднат ограниченията ще се 
съберем и ще направим праз-
ник, и стана. Помогна и чита-
лищният ви секретар Георги  
Стефанов…Имам много прия-
тели в Шабла и за мен беше ис-
тински празник да се срещна с 

тях…Хубаво беше..
„Изгрев“ – Какъв трябва 

да бъде, според Вас пътят на 
автентичния български фолк-
лор, за да остане стълб на бъл-
гарщината, да продължи да е  
пазител на традициите и да е 
лицето на нашата нация пред 
света?

Галина Дурмушлийска – 
Автентичният фолклор е ета-
лон. Той е вдъхновението от 
което всички черпим и всеки 
надгражда  според познанията 
и уменията си. Поне при мен е 
така. Аз използвам автентич-
ното и го развивам така, както 
ми диктува душата и сърцето. 
За това разказвам и в книгата 
си” За песните на моята душа”. 
Песните са дошли при мен в 
автентичен вид. Аз съм взе-
ла най-ценното  от тях според 
мен - надградила съм, като съм 
сложила своя усет за красота. 
Нашият фолклор е жива мате-
рия. Жив е, защото в годините 

пребъдва чрез нас, народните 
творци и чрез вас, слушателите 
и почитателите. В него е скрита 
истината за живота и за това 
трябва да се докосва внимател-
но и с чисти помисли. 

„Изгрев“ – Накрая на на-
шия разговор, какво ще поже-
лаете на Шабла и шабленци?

Галина Дурмушлийска – 
Така стана, че Шабла беше пър-
вият град, който ме покани за 
представянето на книгата ми. 
И за мен беше първо. В смисъл 
- да, познавате ме като певица, 
а сега идвах с книга. Да, кни-
га за песните и живота ми, но 
разказани в книга. Казват, че 
когато думите свършат - идва 
песента.. При мен обратно. Не 
са свършили песните, но усе-
щам с болка, че младите все по- 
малко разбират думите и същ-
ността на народната песен. Да, 
в тях се пее за едно друго време, 
за едни други отношения, раз-
лични от живота днес. Затова 
е важно да се познават проце-
сите, ритуалите, да се знае защо 
се постъпва така или иначе. И 
ето тук идва ползата от книгата 
ми. Ето това съм разказала. Как 
е дошла песента до мен. Какво 
ми е казала жената, пеейки ми 
я. Какво съм променила, защо. 
Забелязала съм, че ако певица-
та е информирана, тя има друго 
излъчване. Важно е и за хората, 
които искат да слушат народна 
музика. Нужно е разбиране и 
любов, за да можем да усетим 
силата на песента. Аз дойдох в 
Шабла с тази цел и съм щаст-
лива! Усетих, че шабленци ме 
разбраха и приеха. Отговориха 
на моята любов с любов! Благо-
даря им!

„Изгрев“ – Аз Ви благодаря 
за откровените думи.

Разговаря Йордан Енев

Годината е 2007. Галина Дур-
мушлийска е удостоена със 
званието „Почетен гражда-
нин на Добрич“.

Момент от заснемането на 
филм със стари градски песни, 
заедно с добричлията проф. 
Венцислав Димов (сега препо-
давател във Факултета по 
журналистика и масови ко-
муникации в СУ „Св.  Климент 
Охридски)

Член на журито връчва отличията на Гергана Дафова.
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