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„От всички науки и изкуства най-древното е музиката.“
Квинтилиан

 МИСЪЛ НА БРОЯ

ВЛАДИСЛАВ КАРАМФИЛОВ – ВЪРГАЛА и 
ВЕРИСЛАВ ДИМИТРОВ – ФЕРДИ в

„МЕМОАРИТЕ НА ЕДИН ВЪРГАЛ“
На 6 август 2022 година  (събота)  

от 19.00 часа в салона  
на НЧ „Зора 1894“ Шабла.
Цена на билета – 8 лв.

„МАЛКА ТЕАТРАЛНА 
КОМПАНИЯ“ 
ПРЕДСТАВЯ
Пътуващ фестивал

ЛЯТНО ТЕАТРО
На 5 август (петък) в Градския парк на Шабла

В програмата,
сутринта от 10:30 часа:
„Каквото направи Дядо все е хубаво“ – 
куклен спектакъл
„Куклена ферма“ – арт-работилница
„Лятна игротека“ – игри и забавления за 
деца
Следобед от 17:30 часа:
„Дигитално мастило“ – изложба с добавена 
реалност
„Балон като слон“ – шоу със сапунени 
мехури
„Образцов дом“ – стендъп комедия

…и още много изненади!
ВХОД СВОБОДЕН! ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

ПРОЕКТ „БЕЗГРАНИЧНО ЗДРАВЕ ЧРЕЗ СПОРТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО – 
ОБЕДИНЕНИ В БИТКАТА СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНИЯТА“

Община Шабла изпълни успешно про-
ект ROBG-139 „Безгранично здраве чрез 
спорт и сътрудничество – обединени в 
битката срещу заболяванията“ финан-
сиран по Договор № 47404/03.04.2017 г., 
Приоритетна ос 5: Ефективен регион, 
специфична цел 5.1 „Повишаване на ко-
оперативния капацитет и ефективността 
на публичните институции в контекста 
на трансграничното сътрудничество“ по 
Програма за трансгранично сътрудничест-
во ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 
2014-2020 г., съфинансирана от Европей-
ския съюз чрез Европейски фонд за регио-
нално развитие и Националния бюджет на 
Република България.

Главната цел на проекта бе съвместно 
разработване на нови подходи в областта 
на общественото здраве на местно ниво в 
граничната зона Шабла – Хършова.

Основните дейности, които бяха зало-
жени по проекта са:

– подобряване на спортните бази в двете 
общини, което се изразява в модернизира-
не на Спорната зала в гр. Шабла и стадиона 
в гр. Хършова, закупуване на специали-
зирани уреди за превенция на различни 
заболявания и поддържане състояние на 
оптимално здраве през целия живот;

– провеждане на разяснителна кампа-
ния за информиране на обществото за зна-
чението на спорта в областта на здравео-

пазването;
– провеждане на спортни занимания с 

деца и възрастни на територията на двата 
града.

Партньорите по проекта са 3: община 
Шабла, община Хършова и Румънската фе-
дерация по Ойна, като община Хършова е 
водещ партньор по проекта.

Първоначално одобрената безвъзмез-
дна финансова помощ по проекта бе в раз-
мер на 1489 666,82 евро.

Общият размер на бюджета на община 
Шабла бе 672 453,89 евро. Съфинансиране-
то от страна на община Шабла като парт-
ньор бе в размер на 2% от общия й бюджет 
по проекта.

OБЩИHA ШAБЛA

2.08.2022 г. - 19.30 часа - Лятна сцена Градски парк гр.Шабла
– „ТИШИНАТА МЕЖДУ НАС” 
Концерт-спектакъл музика Албена Врачанска и Курт Вайл, 
текстове Питър Табит Джоунс, Бертолт Брехт, Светла 
Георгиева 
участват: Тереза Бракалова 
Николай Моцов 
акомпанира Зорница Гетова 

3.08.2022 г. - 18.30 часа - Зелен образователен център – 
Камерен концерт с участието на Дуо „Бас Данс” гр.София 

9.08.2022 г. – 19.30 часа - село Тюленово „КЛАСИКА НА 
ТЮЛЕНОВО”- 
с участието на Духов квинтет гр. Варна в състав:
Красимира Аскерлакова-флейта 
Надежда Енчева - обой 
Владимир Кръстев- фагот
Тодор Тошев – валдхорна
Николай Казаков - кларинет 

10.08.2022 г. - 19.30 часа - Лятна сцена Градски парк 
гр.Шабла „МНОГОСМЪРТИЕ” 
автор Борис Мархолев, режисура Георги Грозев 
(ПРЕМИЕРА)

13.08.2022 г. - 18.30 часа - Зелен образователен център 
Клавирен концерт на Трио Триптих (Република Северна 
Македония)

14.08.2022 г. - 19.30 часа - Централен площад гр.Шабла
„ВЕЧЕР НА ХРИСТИЯНСКАТА ХОРОВА МУЗИКА” с 
участието на 
Хор на медиците ”Родина” гр. София с диригент Мая 
Василева-Четрокова 
вокален педагог Георги Петков
солисти: Георги Петков, Велислав Велев, Цветан Илиев, 
Наталия Хубавенска и Русалина Фереджанова 

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА 
04.08.2022 г. – 18.30 часа - Зелен образователен център - 
Заключителен концерт на Майсторския клас на проф. д-р 
Николай Моцов за млади оперни певци 
06.08.2022 г. – 18.30 часа - Зелен образователен център - 
Заключителен концерт на Майсторския клас по флейта на 
Явор Желев 
12.08.2022 г. – 18.30 часа - Зелен образователен център - 
Заключителен концерт на Майсторския клас по класическа 
китара на д-р Столина Добрева.

ЗАПОЧВА XV МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА СТАРИННА 
МУЗИКА, ПЕСЕН И ТАНЦ „STRAVAGANZA - ШАБЛА 2022“

През 2022 година, на тери-
торията на нашата община, 
сдружение „Лаборатория за из-
куство и култура“ ще представи 
петнадесетото юбилейно изда-
ние на фестивал „Stravaganza“. 
Благодарение на инициативата 
на сдружението и любезното 
домакинство на община Шабла, 

най-североизточната точка в 
културния живот на България 
отново ще приеме фестивала и 
ще зарадва любителите на кла-
сическите музика и танц от ре-
гиона, както и неговите  гости. 

И това издание на фестива-
ла се организира с финансовата 
подкрепа на Национален фонд 

„Култура“, и  под патронажа на 
кмета на община Шабла -  г-н 
Мариян Жечев.

Фестивалната програма за-
почва на 2 август и ще продъл-
жи до 14 август. Ето какво ще 
представи „Stravaganza“ през 
двете седмици на юбилейното 
си 15-о издание:
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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

„НИМИ ТРАНС“ ООД ШАБЛА 
НАЕМА И ОБРАБОТВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 

на територията на община Шабла.

Телефон: 0883 44 07 21

ПРОДАВАМ

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ГАБЪР И ДЪБ (ЦЕПЕНИЦИ) 

200 лв./куб. м. 
Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

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

ПРОДАВАМ ЧЕСЪН
Панчо Паскалев, с. Пролез

Телефон за контакт:0876/78-61-52

ПРОДАВАМ 
ПАРЦЕЛИ В РЕГУЛАЦИЯ В ТЮЛЕНОВО.

Телефон: 0899 53 83 09

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

НАЕМАМ 
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ПОД АРЕНДА НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШАБЛА.

Телефон: 0885 298 172

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 3 август 2022 година 

се навършват 
9 месеца

без

 РУСИ АТАНАСОВ  
ХАДЖИИВАНОВ

починал на 94 години

Ще те помним завинаги 
с голямото ти добро сърце.

Нека всички, които го познаваха 
да си спомнят за този прекрасен

и светъл човек.

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 2 август 2022 година

 се навършват 
26 години

от смъртта на

ИВАН ДИМИТРОВ  
ВИШИНСКИ

 (починал на 68 години)

За един живот, живян достойно,
за едно сърце голямо и прекрасно,

за един образ скъп,  
мил и непрежалим

забрава няма!
Обичаме те!
От семейството

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!

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!

НА ВНИМАНИЕТО НА 
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

В периода юли – септември 
2022 г. Национална служба за 
съвети в земеделието (НССЗ) 
чрез териториалния си облас-
тен офис (ТОО) Добрич пла-
нира да проведе изнесени при-
емни в сградите на кметство с. 
Крапец и кметство с. Езерец, 
община Шабла. 

На срещите земеделските 
стопани ще бъдат консултира-
ни на място, респективно ще 
получат навременна и точна 
информация за възможности-
те, които предлага Програмата 
за развитие на селските райо-
ни. 

Дейността е изцяло насо-
чена към младите земеделски 
стопани, на които ще бъде из-

готвено безплатно проектно 
предложение за предстоящия 
прием по подмярка 6.1 „Стар-
това помощ за млади земедел-
ски стопани“.

Срещите ще се проведат по 
следния график:

Кметство с. Крапец – 
26.08.2022 г. – от 10.00 до 12.00 
часа;

Кметство с. Езерец – 
26.08.2022 г. – от 13.00 до 15.00 
часа.

При наличие на посетители 
в приемната, времето ще бъде 
удължавано до пълно обслуж-
ване на присъстващите.

Телефон за контакти:  
0885 848 182 –  

НССЗ - ТОО – Добрич.

ПРОДАВАМ ПРАСКОВИ, 
ЛИЧНО ПРОИЗВОДСТВО 
на Градския пазар в Шабла

ЕТО  ЧЕ ИЗМИНАХА И ТАЗГОДИШНИТЕ 
ЗЕЛЕНИ ДНИ – „ЕЗЕРЕЦ 2022“!

Благодарим Ви, мили  приятели, че бяхте с нас, че ни подкре-
пихте, че заедно говорихме, играхме, забавлявахме се в името 
на природата, в името на каузата за по-чисто и по-красиво 
бъдеще за нас и за нашата Планета!

На 22 и 23 юли т.г., ние отно-
во си доказахме, че когато сме 
заедно можем!

Проведохме интересна дис-
кусия, на която стана ясно, че 
има проблеми, но има и воля за 
тяхното решаване! 

Проведената беседа с на-
шите гости - Дарина Иванова 
от морски клуб „ Приятели на 
морето“ Варна и Илиан Илиев 
от Обществен център за окол-

на среда и устойчиво развитие 
във Варна предизвика въпроси, 
чухме Вашите мнения и дадо-
хме някои важни разяснения 
по въпросите за разделно съби-
ране на отпадъци, свързани със 
спецификата на региона.

Благодарим на представите-
лите на община Шабла, които 
взеха дейно участие в дискуси-
ите!

Благодарим и на всички 
местни жители и гости, кои-
то участваха с ентусиазъм в 
предизвикателството за раз-
делно събиране  в рамките на 
фестивала – бяха събрани бли-
зо 20 чувала пластмасови отпа-
дъци и кенчета !!!

Най-важното – доказахме 
си, че можем! 

На импровизирания Би-
тАрт Битак вдъхнахме живот 

на старите вещи, а талантли-
ви творци представиха своите 
творения!

За тези два дни, Народно 
читалище „Отец Паисий 1901“ 
в  с. Езерец бе и галерия, и сце-
на на изкуството с изложбата 
на Пенка Минчева и Красимир 
Костов - фотоси от с. Езерец!

Всичко това под звуците на 
Арт музика – акустичен кон-

церт китара в изпълнение на  
художника Иван Костолов!

Отново най-дейни, най-зна-
ещи и най-верни на идеята бяха 
децата! 

В интересно приключение, 
те даваха верни  отговор на въ-
проси, свързани с рециклира-
нето и опазването на околната 
среда! Имаше и награди, разби-
ра се!

А с „Кино под звездите“ и 
филма на нашите приятели от 
Win2 Wind, които изминават 
разстоянието от Дуранкулак 
до Резово с уиндсърф , за да 
обърнат вниманието на всички 
нас върху проблема със замър-
сяването на Черно море, беше 

закрит нашия фестивал.
Ние, от „Място Езерец“, На-

родно читалище „Отец Паисий 
1901“ с. Езерец и Сдружение 
„Доброгеа“ Ви благодарим! 
Вярваме, че с постоянство и 
с любов ще съумеем да дадем 
пример за общност, която ми-
сли, действа и живее в хармо-
ния с природата и нейните бо-
гатства! 

Всичко това бе като част от 
инициативите ни за подобря-
ване на градската и околната 
среда в рамките на „Място 
България“ и дългогодишното 
ни партньорство с „BG Бъди 
активен“, с подкрепата на 
фондация „Кока Кола“.

Арт музика от Иван Костолов и Огнян Колев

Беседата с „ Приятели на морето“ -  Дарина Иванова   и Илиан 
Илиев от ОЦОСУР Варна

БитАрт Битак

Игра-адвенчър за децата с въпроси, относно замърсяването на 
морето с пластмаса.
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Театрална къща Viva Arte
Представя в салона на НЧ „Зора“ в Шабла

„ХАЙДЕ ДА УБИЕМ МАТИЛДА“

Авторски спектакъл на Орлин Дяков  
с участието на  

АСЕН БЛАТЕЧКИ и  
НИКОЛАЙ УРУМОВ

На 9 август от 19:30 ч.
Цена на билета – 7 лв.

ПОЕТИЧЕН КЪТ

АВГУСТ
С прах в душата и прах по нозете, 
с непоносимото слънце на рамото 
аз съм тръгнал да стигна морето, 
но от години седя върху камъка.

И в тръбата на зноя заслушан, 
за бездомната моя покъщнина 
дом строя върху старата суша - 
няма отиване, няма завръщане.

С есента ще угаснат тревите, 
ще протегне свойто мълчание пътя - 
пак ли в мен като зебри ще скитат 
огнищата чужди, прозорците жълти.

Тухла по тухла - цял ден ще блъскам 
и плодове ще посаждам над бурена. 
Нека друг вместо мене да лъска 
тезгяха на младостта ми изгубена.

Трябва най-сетне аз да узная 
как ще живея с тоя скитник - сърцето. 
Всичко друго е пясък и пяна, 
и сол, с която ни залъгва морето.

Борис Христов

ПЕТКО ФРАНГОВ – БЛЕСТЯЩ НА КОНЦЕРТ В КАВАРНА
На 26 юли (вторник) в Ху-

дожествена галерия „Христо 
Градечлиев“ в град Каварна, 
красив музикален спектакъл 

поднесоха децата от клас „Ки-
тара“ (възпитаници на Стоян 
Койнов) към народно читали-
ще “Съгласие” в града. 

За участие в концерта бяха 
поканени и  млади изпълните-
ли от обучаваните от Теофания 
Христова деца - две от Каварна 
и възпитаникът на г-жа Хрис-
това от школата по пиано към 
НЧ „Зора 1894“ в Шабла – Пет-
ко Франгов.

Всички млади таланти се 
представиха с по една компо-
зиция. Блестящото изпълнение 
на 9-годишния Петко на ме-
лодия от филма „Хари Потър“ 
предизвика бурни аплодисмен-
ти у публиката.

Специален гост на събитие-
то беше народният представи-
тел Галина Събева. Изнеслият 

седмица преди това впечатля-
ващ концерт в Шабла, народен 
певец Илия Луков също бе в 

залата, за да подкрепи талант-
ливите музиканти.

Изгрев

Петко Франгов

Мира Франгова, синът й Петко и Фани Христова след концерта 
в Каварна. До тях седнал е синът на Фани, Християн Даиев – та-
лантлив китарист, също участвал в концерта.

ПИСАТЕЛКАТА АНИТА ТАРАСЕВИЧ 
ГОСТУВА В  ШАБЛА

По покана на Десислава Пе-
трова – библиотекар в детския 
отдел на библиотеката при НЧ 
„Зора 1894“ Шабла, в града ни 
гостува писателката Анита Та-
расевич.

Пред децата от ДГ „Дора 
Габе“ тя представи своите книги 
за немирните мишлета „Миш и 
Маш“. Пъстроцветните илюс-

трации в книгата са дело на ху-
дожничката Надежда Кацарова.

По-големите ученици по-
знават първата книга на автор-
ката, която се срещна със свои-
те малки почитатели от Шабла 
през 2019 година.

„Искам да им кажа нещо, 
което сигурно са чували често: 
Важно е да се чете. Дори сега 

да не го осъзнават, след време 
ще разберат колко много са им 
дали книгите.“ – апелира Та-
расевич в интервюто на Дария 
Казанлийска от клуб „Твор-
ческо писане“ при Общински 
детски комплекс с ръководител 
Мария Недялова. Материалът 
бе поместен във вестник „Из-
грев“, бр.27/2019 година.

Възпитаниците на детската 
градина изпратиха своя гост с 
цветя и се снимаха с нея за спо-
мен.

Йорданка Радушева

Цветя и благодарност получи 
Анита Тарасевич от своите 
малки приятели.

Снимка за спомен
С любопитство и вперени очи любознайковците изслушаха ис-
ториите за Миш и Маш.
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След награждаването, отляво-надясно: шампионът Андрей 
Енев, най-добрият млад състезател Даниел Димитров, фина-
листката Жени Илиева и главният съдия Живко Янев.

Адрес на редакцията:
9680 град Шабла, ул. “Равно поле“ № 35, тел: 05743/ 44-21, 
e-mail: vestnik.izgrev@gmail.com 
интернет страница: www.shabla.bg 

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

РАБОТНО ВРЕМЕ НА  
ЗЕЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР 

ШАБЛА
през месеците юли и август:

ПОНЕДЕЛНИК – СЪБОТА: 09:00 – 18:30 ч.
Неделя: почивни дни

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.

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 

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.

ТУРНИР ОТ „ЛЯТНА ТЕНИС  
ЛИГА – ШАБЛА 2022“

От 25 до 31 юли 2022 г., на 
Централния корт в Спортен 
комплекс „Шабла“ се проведе 
турнир от веригата по тенис на 
корт за любители „Лятна тенис 
лига – Шабла 2022“.

В оспорваната финална сре-
ща на 31.07. (неделя), каварнен-
ският тенисист Андрей Енев се 
наложи над шабленката Жени 
Илиева със 7:6 гейма (7:2 в тай-
брека).

Останалите участници в 
надпреварата бяха:

Николай Николов, Мом-
чил Сарандев, Йоан Арнаудов 

и Николай Тодоров (всички 
от Шабла); Даниел Димитров, 
Атанас Иванов и Иван Драгоев 
(от Каварна); Борислав и Га-
бриела Петрови (В. Търново); 
Росен Христов (Добрич); Гос-
подин Кючуков (София); Алек-
сандър Монев (Ямбол); Виктор 
Цветков (Търговище) и Васил 
Гъров (Пловдив).

Наградата за най-добър 
млад състезател бе присъдена 
на Даниел Димитров.

Мениджмънт и съдийство 
на турнира – Живко Янев.

Изгрев

МИМИ НИКОЛОВА ПОКОРИ ЗАЛАТА 
В ЗЕЛЕНИЯ ЦЕНТЪР

Три поколения шабленци и 
гости на града очакваха с тре-
пет срещата с легендарната 
певица Мими Николова в по-
следния ден на юли в Зеления 
образователен център (ЗОЦ) в 
града.

Музикалното матине не 
само оправда очакванията на 
публиката, но и несъмнено ще 
бъде запомнено от присъства-
щите, и преразказвано от тях 
на тези, които нямаха възмож-
ността да дойдат. 

Обаянието на  самата певица 

и професионалната организа-
ция отстрана на  домакините 
от ЗОЦ Шабла, както и на съо-
рганизаторите от радио Jazz FM,  
направиха този час и половина 
наистина уникално преживява-
не. Програмният директор на 
радиото – Светослав Николов 
изпълняваше ролята на моде-
ратор на събитието и между 
изпъляваните от примата песни 
разговаряше с Мими Николо-
ва, като тя сподели спомени за 
творческата си кариера, голе-
мите български композитори, с 
които е работила, миналото на 
българската популярна музи-
ка като цяло. В акомпанимен-

та на пианиста Георги Петров, 
Мими започна своята музикал-
на програма с песента, която я 
„изстреля в орбитата“ на бъл-
гарския музикален небосклон – 
„Замълчи, замълчи“ (из филма 
„Любимец 13“) и я завърши със 

спечелилата конкурса за „Песен 
на българското Черноморие“ 
през 1965 г. – „Калиакра“ (бел.
ред – това последно издание на 
конкурса се приема за първо на 
„Златния Орфей“). Между тях, 
публиката с нескрито удоволст-
вие изслуша „Когато луната 

изплува“, „Двата бряга“, „Мост-
чето на влюбените“, „Синьо“, 
„Малката креолка“. Разговорът 
между песните засегна пътя на 
джаз звученето в българската 
музика, както и начините, по 
които Мими е избягвала кон-
тролиращите за „джаз-стандар-
ти“ тогава органи. Спомени на 
Мими Николова композитори-
те Петър Ступел, Ангел Забер-
ски, най-вече за Йосиф Цанков 
и основателя на изкуството на 
аранжирането в България – 
Иван Стайков  пренесоха ауди-
торията десетилетия назад...

Когато Тодор Живков е до-
вел Фидел Кастро на концерт 

на Златни Пясъци, Мими Ни-
колова е подготвила песен за 
Куба в чест на ръководителя 
на карибската държава. След 
изпълнението й, Живков я е 
попитал откъде така добре знае 
кубински...На такива ностал-

гични спомени, някои от тях 
смешни случки, станаха съп-
ричастни хората в залата на не-
делното матине.

Публиката награждаваше 
всяка, изпълнена от Мими пе-
сен с бурни аплодисменти. След 
поредните аплаузи, Светльо 
Николов попита в  прав текст 
залата:“Защо харесвате песни-
те на Мими Николова?“. Също 
толкова лаконично му отгово-
ри организаторът на ежегодния 
фестивал „Джаз край морето“ 
в Езерец, Павлета Проданова, 
която беше сред публиката:“-
Заради мелодичността. Такива 
песни вече няма.“

След края на програмата, 
Мими Николова раздаде авто-
графи на хората в залата, сред 
които имаше и живеещи в об-

щината чужди граждани.
Ръководителят на Зеления 

център, Даниела Тодорова, по-
дари цветя и сувенир от Шабла 
на голямата българска певи-
ца. В знак на благодарност за 

прекрасното изживяване, уча-
стничката в откриващата се в 
понеделник в ЗОЦ (след редак-
ционното приключване на на-
стоящия брой на „Изгрев“) из-
ложба-базар „Местни таланти 
– Шабла 2022“ – Валя Трифоно-
ва, подари на Мими Николова 
направена от нея за изложбата 
декоративна бутилка с морски 
символи върху нея. Като пис-
мо, запечатано в тази бутилка, 
Мими обеща, че непременно 
ще се върне в Шабла. „Поже-
лавам ви преди всичко много 
здраве, весели моменти и хуба-
ви емоции! Бях чувала за кра-
сотата на вашия край, но идвам 
за пръв път. Сега се уверих, че 
тук наистина е раят на Земята!“ 
– каза Мими Николова за „Из-
грев“ и шабленци. Предишния 
ден, тя е била на джаз-феста 
край Камен Бряг. „Тук на Север 
ме посрещате като царица, на 
Южното Черноморие не е така“ 
– изрази Мими горчивината си 
най вече от кормерсиалиализи-
рането и в духовността в Бъл-
гария...

Ще завърша с отговор на 
Мими Николова на въпрос от 

залата по време на срещата:“О-
ще когато съм изпълнявала за 
пръв път тези песни съм била 
горда и сигурна, че те ще оста-
нат в сърцата на хората.“

Йордан Енев

Мими Николова открива про-
грамата с хита „Замълчи, за-
мълчи“

Ръководителят на ЗОЦ Шабла – Даниела Тодорова, програмни-
ят директор на радио Jazz FM – Светослав Николов, Мими Нико-
лова и пианистът Георги Петров

Автографи за почитателите


