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„Патриотизмът, независимо чий, се доказва не с думи, а с дела“. 
Висарион Белински

 МИСЪЛ НА БРОЯ

ОБЯВА
Военно окръжие II степен – Добрич  Ви 

информира, че са обявени вакантни длъжности 
за лица, завършили граждански, средни и висши 

училища в страната и в чужбина за военни 
формирования на Военноморски сили.

Свободните длъжности са обявени в градовете: 
Шабла, Балчик, Варна, Бургас и нос „Калиакра“.
Срок  за подаване на документите: 07.09.2022г.
За повече информация може да се обръщате  

в Общинска администрация Шабла, 

на телефон 05743/50 37
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ – МЛ. ЕКСПЕРТ 
„КС И ОМП“ В ОБА, СТАЯ 308 И ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II 

СТЕПЕН – ДОБРИЧ – ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА 058/664 764.  

18 АВГУСТ – МЕЖДУНАРОДЕН 
ДЕН НА МОРСКИТЕ ФАРОВЕ

На 18 август 2022 година 
(четвъртък) от 11.00 часа на 
фар Шабла с официална цере-
мония тържествено ще се отбе-
лежи Международният ден на 
морските фарове.

От 13.00 до 17.00 часа е обя-
вен Ден на отворени врати на 
Шабленския фар.

Желателно е посетителите 
да носят документ за самолич-
ност.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ШАБЛА
И

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС

КАНЯТ
всички деца

на голямото лятно
МИМО ШОУ
което ще се проведе на  

26 август (петък) от 17,30 часа
пред сцената в Градския парк 

 
В програмата:

* Музикален аниматор
* Фокуси „Марсиано“
* Хула-хоп Вени (жонглиране)
* Клоунът-готвач Мимо
* Игри за деца

Очакват ви забавления и сладки изненади  
за всички!

А НИЕ ОЧАКВАМЕ ВАС!

 ПОКАНА
ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ ГРАД ШАБЛА – Д-Р ЙОРДАНКА 

СТОЕВА
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, 
отправя покана към жителите на общината, представителите 

на бизнеса, ръководителите на бюджетни звена, 
неправителствените организации и цялата общественост за 

участие в 
Публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на  

бюджета на Община Шабла за 2021 година
Публичното обсъждане ще се проведе на 23.08.2022 година 

(вторник) от 14:00 часа в Пленарна зала на Община Шабла  на  
II  етаж – гр. Шабла, ул. „Равно поле” №35.

Материалите за отчетът за изпълнението на бюджета на 
Община Шабла за 2021 година са  публикувани на интернет 

страницата на Общината: www.shabla.bg

ЗАВЪРШИ XV-ЯТ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА 
СТАРИННА МУЗИКА, ПЕСЕН И ТАНЦ „STRAVAGANZA“

В навечерието на Успение 
на Пресвета Богородица, на 

14 август 2022 година, се про-
веде „Вечер на християнска-

та хорова музика“. Това беше 
последната проява от XV-я 
международен фестивал за 
старинна музика, песен и танц 
„STRAVAGANZA“, чиито изяви 
започнаха на 2 август.

На площада в центъра на 
града прозвучаха изпълнени-
ята на хора на медиците „Ро-
дина“ от гр. София с диригент 

Мая Василева – Четрокова. За 
почитателите на църковните 
песнопения те представиха 
програма, включваща някол-
ко жанра. На финала проз-
вучаха нашенски фолклорни 
произведения. Солистите Ве-
лислав Велев, Цветан Илиев, 

Наталия Хубавенска и Руса-
лина Фереджанова с майстор-
ските си изпълнения украсиха 
музикалната картина на ве-
черта.

Всички участници получиха 
почетни плакети от артистич-
ния директор, Петя Плукчиева.

В края на концерта отец 
Павел Максимов благослови 

хористите и присъстващите с 
предстоящия празник  Успение 
на Пресвета Богородица (Ус-
пение Богородично  или  Голя-
ма Богородица),  който е  един 
от 12-те големи християнски 
празници.

Изгрев

Петя Плукчиева открива заключителия концерт.

Диригентът Мая Василева – Четрокова и хористите от „Роди-
на“ на шабленска сцена.

Отец Павел благослови хора и публиката по повод предстоящ-
ия голям християнски празник.

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА НА ОТКАРАНИТЕ 
ДОБРУДЖАНЦИ

На 15-и август, Голяма Бо-
городица, в Шабла се отбеляза 
106-та годишнина от  откарва-
нето от румънските власти на 
десетки хиляди добруджанци 
в концентрационни лагери в 

Молдова. Пред паметната пло-
ча с имената на мъчениците от 
Шабла, оставили костите си в 
лагерите на смъртта, церемо-
нията бе открита от ст. експ. 
„Културно-историческо на-
следство“ в ОА Шабла, Илиян 
Христакиев.

В началото той  прочете 
стихотворението на Йордан-
ка Господинова, което описва 
трагичното събитие белязало 
съдбите на стотици хиляди до-
бруджанци преди 106 години.

В словото си Христакиев 
разказа накратко на събралите 
се потомци историята на До-
бруджа по време на Първата 
световна война, както и за мъ-
ките и страданията на нашите 
предци, с които тя е наситена. 

Пред паметната плоча с 
имената на страдалците, вен-
ци поднесоха: Общински съвет 
Шабла, кметът на Общината, 

Мариян Жечев и зам. кметът 
Цветелин Йорданов, Общин-
ската организация на съюза 
на офицерите и сержантите от 
запаса и резерва Шабла, НЧ 
„Зора 1894“ Шабла, Центърът 

за обществена подкрепа, поли-
тически партии на територията 
на общината.

Цветя на плочата положиха 
и жители, и гости на града.

Изгрев
Илиян Христакиев

Кметът на общината Мариян Жечев и заместникът му Цве-
телин Йорданов сведоха глави пред паметника на откараните 
добруджанци.

http://www.shabla.bg
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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

КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

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

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 15.08.2022 г.
се навършват 

24 години 
от смъртта на

СТЕФАН ТОДОРОВ  
ТАШЕВ

Времето минава, но болката остава!
Ти остана завинаги в сърцата ни!

Обичаме те!
Почивай в мир!

От семейството

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.

ПРОДАВАМ

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ГАБЪР И ДЪБ (ЦЕПЕНИЦИ) 

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

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ
и отстраняване на течове 

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

НАЕМАМ 
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ПОД АРЕНДА НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШАБЛА.

Телефон: 0885 298 172

ВНИМАНИЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ – КАЛАМИТЕТ НА ЛИВАДНА ПЕПЕРУДА 
Каламитет на ливадна пепе-

руда Loxostege sticticalis е обя-
вен на територията на Бълга-
рия. Пеперудата се намножава 
масово и напада слънчогледа 
и други култури върху големи 
площи в Добричка област. В 
резултат на високите темпера-
тури сроковете за преминаване 
от една фаза в друга на неприя-
теля са съкратени. 

В тази връзка Областна ди-
рекция по безопасност на хра-
ните – Добрич изпрати сигнал, 
а Областния управител на об-
ласт Добрич писмо, до кмето-
вете на общини в областта, с 
указания за успешното извеж-
дане на борбата с неприятеля 
и опазване на произведената 
продукция от земеделците. 

Разпространението на на-

секомото е в стадий трето по-
коление, което крие сериозни 
опасности от унищожаване на 
растенията. Проблемът е раз-
искван и на държавно ниво 
и в тази връзка има издадена 
заповед на Министерство на 
земеделието и Министерство 
на околната среда и водите, с 
която се указват точните про-
дукти за третиране – препарата 
СУМИ АЛФА 5 ЕК /СУМИ-
ЦИДИН 5 ЕК/ ОАЗИС 5 ЕК, 
с активно вещество ЕСФЕН-
ВАЛЕРАТ, както и биологич-
ни продукти за растителна 
защита на база  BACILLUS 
THURINGENSIS: ДИПЕЛ ДФ, 
ДИПЕЛ 2Х, РАПАКС, РАПАКС 
– АS И ФОРЕЙ 48 Б.

Масова поява на Loxostege 
sticticalis от трето поколение 

е регистрирана на 02.08.2022 г. 
Пеперудите приемат нектар от 
различни цъфтящи растения, 
за да узреят полово. Активни 
са както през деня, така и през 
нощта, но масовият им летеж е 
около 23-24 часа. Привличат се 
от светлина и хранителни ат-
рактанти (ферментиращи теч-
ности). Оптималната темпера-
тура за летежа и копулацията е 
20-25ºС. Един женски индивид 
снася от 40 до 600 яйца на гру-
пи по 2-20 от долната страна 
на листата. Яйцеснасянето е 
след залез слънце и през но-
щта, при температура на въз-
духа не по-ниска от 18ºС, ем-
брионалното развитие е от 3 
до 9 дни.

Възрастните гъсеници често 
сменят растенията, след като 

унищожат листата в дадена 
местност, преминават значи-
телни разстояния с помощта 
на въздушни течения, като 
продължават да унищожават 
растителността по пътя си. 
Младите гъсеници се развиват 
по-често по плевелната расти-
телност, а по-възрастните по 
културните видове. 

Гъсениците от трето поко-
ление са най-многобройни и 
причиняват най-големи загуби.

Препоръчва се земеделски-
те производители да обследват 
площите с пролетни култури, 
като се обърне особено внима-
ние на късните посеви. Към на-
стоящия момент най-уязвими 
са люцерновите посеви, дини-
те, пъпешите и зеленчуковите 
култури.

„БЪЛГАРИЯ ПЕЕ В КОПРИВЩИЦА”
От 5 август до 7 август 2022 

година в гр. Копривщица се 
проведе ХІІ-ят Национален 
събор на народното творчест-
во. На шест сцени на поляните 
над китното градче се очакваха 
около 6500 самодейци от всич-
ки области на България, за да 
покажат и представят за поре-
ден път шарената палитра на 
българския автентичен фолк-
лор. Община Шабла в това из-
дание на събора бе представена 
от самодейците от фолклорна 
група „ Добруджанка” и детска 
фолклорна формация „Добру-
джанче” при НЧ”Зора1894” 
гр.Шабла. Нашите съграждани 
стъпиха на копривщенската 
сцена на 6 август, когато бе за-
явено представянето на област 
Добрич. За пореден път наши-
те самодейци се представиха 
на обичайното за тях високо 
ниво. Равносметката от участи-
ето им е сребърен медал и за-

пис в Българското национално 
радио на фолклорните ни фор-
мации, и запис на солистката 
на групата Росица Кръстева. 
За пореден път следва да се 
отбележат пропуски относ-
но организацията на събора, 
свързани с придвижването на 
участниците към сцените на 
събора. 

Искам да пожелая много 
здраве и много творчески ус-
пехи на всичките шабленски 
самодейци, взели участие в съ-
бора, на техния ръководител 
Жана Рачева, на музикантите 
оказали нужната творческа по-
мощ за успешното представяне 
на фолклорните формации, и 
не на последно място на пре-

возвача, извършил транспорта 
до Копривщица и обратно. На 
всички пожелавам приятни 
летни моменти и пълноценна 
почивка, и на есен отново ще 
се видим по творческите сцени. 
Благодаря Ви!

Георги Стефанов – 
секретар на НЧ 

”Зора1894”- гр.Шабла

О Б Я В А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, ал.1 
от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и 
чл.97, ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 380/28.06.2022  г. на Об-
щински съвет гр.Шабла и Заповед № РД-04-417/10.08.2022 г. на 
Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване 
за продажба на следния имот – частна общинска собственост:

Решение на
Общински

съвет  
гр.Шабла

Имот
Местона
хожде-

ние
(населе-

но място)

площ
кв.м

Начална
тръжна

цена (лева) 
без ДДС

Депозитна
вноска
(лева)

380/
28.06.2022

ПИ 
27108.48.81

с.Езерец 1 949 53 062,00 10 612,40

Търгът   ще  се проведе на 01.09.2022 г. (четвъртък) от 10:30 
часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Ша-
бла.

Стойността на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) 
лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа на 
30.08.2022 г.

Получаването на тръжната документация става в стая 106 
на Общината от 22.08.2022 г. до 16:00 часа на 30.08.2022 г., след 
представяне на документ за закупуване.

Оглед на имота всеки работен ден от 22.08.2022 г. до 30.08.2022 
г. от 13:00 до 16:00 часа.

Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената на-
чална тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 3300 
207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” 
АД до 16:00 часа на 30.08.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 30.08.2022 г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собстве-
ност”, стая 108 или на 

 тел.05743/40-45, вътр.108.

О Б Я В А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, ал.1 

от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и 
чл.97, ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 353/31.05.2022  г. на Об-
щински съвет гр.Шабла и Заповед № РД-04-418/10.08.2022 г. на 
Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване 
за продажба на следния имот – частна общинска собственост :

Решение 
на

Общински
съвет  

гр.Шабла

Имот
Местона
хожде-

ние
(населе-

но място)

площ
кв.м

Начална
тръжна

цена 
(лева) без 

ДДС

Депозит 
на

вноска
(лева)

353/ 
31.05.2022

ПИ 83017.504.58
УПИ IХ, кв.120

гр.Шабла 654 16 293,00 3 258,60

  
Търгът   ще  се проведе на 01.09.2022 г. (четвъртък) от 11:00 

часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.
Стойността на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) 

лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа на 
30.08.2022 г.

Получаването на тръжната документация става в стая 106 
на Общината от 22.08.2022 г. до 16:00 часа на 30.08.2022 г., след 
представяне на документ за закупуване.

  Оглед на имота всеки работен ден от 22.08.2022 г. до 
30.08.2022 г. от 13:00 до 16:00 часа.

  Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената 
начална тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 
3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ 
БАНК” АД до 16:00 часа на 30.08.2022 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за 
обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 30.08.2022 г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собстве-
ност”, стая 108 или на 

 тел.05743/40-45, вътр.108. 
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ПРЕЗ ВТОРАТА ФЕСТИВАЛНА СЕДМИЦА…

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА 
ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА: 

Храм“Свети Георги 
Победоносец“

с.Тюленово

Банка ДСК - клон Шабла
Разплащателна 

сметка-02-24564008
IBAN- 

BG74STSA93000024564008

ПОЕТИЧЕН КЪТ

КОШМАРИТЕ НА 
ДОБРУДЖА

Идвам от жестоко време – 
споменът за него не е жив.
Още нося кървавото бреме.
Пише: „Ужас!“ черният молив.

Добруджа – раздрана на парчета.
Горе там решаваха за нас.
Юрнаха ни старци и момчета.
Скътах тайно маминия глас.

„Бог ще те опази свидно чедо!
Викай Го през трудните си дни.
Аз към портичката все ще гледам.
Свещ за тебе вкъщи ще гори.“

Сложиха ни в някакви вагони.
Седмици без въздух и вода.
Колко ли измряха издушени…
Труповете виеха в нощта.

После в плен копаехме бордеи.
Спахме в студ, вода, без сушинка.
Гавреха се адските злодеи.
Хранеха ни с шепичка ярма.

Мразеха ни грозните войници.
Някой ги превърнал в зверове.
Биеха с приклади и юмруци,
плюеха в човешкото сърце.

Хиляди избиха без причина – 
тъй ги водеше безумността.
Мен по чудо злото ме отмина.
Върнах се. Отгледах си деца.

Но от гроба пак в кошмар се будя:
Моля ви не почвайте война!
Ние с теб отново ще загубим.
Те прокарват кървава бразда.

Йорданка Господинова

БЛАГОДАРИМ ВИ ДОКТОРЕ!
От името на нашето семей-

ство искаме да изкажем ог-
ромната си благодарност към 
д-р Олга Стефанова от Цен-
търа за спешна медицинска 
помощ в Шабла, че подходи 
професионално и оказа меди-
цинска и чисточовешка под-

крепа при транспортирането 
на нашия внук Динко Динев  
до болницата в Добрич. Той 
вече е изписан, но наш дълг 
е да Ви благодарим. Бъдете 
здрава!

Сем. Диневи
София

БЛАГОДАРСТВЕН  АДРЕС
На 10.08.2022г. В РС ПБЗН - Шабла постъпи сигнал за въз-

никнал пожар в суха трева – в крайпътен банкет – находящ се 
в землището на с. Езерец. 

 Поради моментните неблагоприятни климатични условия, 
изразяващи се в силен вятър, независимо от своевременната 
реакция на дежурният екип, пожарът се разраства на голяма 
площ и локални огнища.   

В пожарогасителните действия се включиха допълнителни 
сили и средства от РС ПБЗН - Шабла и РС ПБЗН - Каварна. 

В тази критична обстановка, действията на пожарникарите 
бяха подпомогнати с техника и дейното участие на земеделски 
стопани и арендатори – ЕТ “Нава“, ЕТ „Агросервиз“, ЗП „Ро-
сен Русев“, „Узунов – 55“ ЕООД, Овчарови – ЕООД, „Българска 
ябълка“ ЕООД, ЧЗС Емил Яков, ЧЗС Димитрин Овчаров, как-
то и жители на община Шабла.

В тази връзка служителите от РС ПБЗН - Шабла изказват 
своята благодарност на всички оказали помощ и съдействие за 
локализирането на пожара. 

12.08.2022г. РС ПБЗН - ШАБЛА
 гр. Шабла

КОНЦЕРТ НА МЛАДИ КИТАРИСТИ
На 12 август в Зеления об-

разователен център се про-
веде поредната изява от XV-я 
международен фестивал за 
старинна музика, песен и танц 
„Stravaganza“- Шабла 2022“ – 
заключителният концерт на 
майсторския клас по класиче-
ска китара на д-р Столина До-
брева.

Тази година 13 участници 
работиха в рамките на седми-
ца под ръководството на д-р 
Добрева и усвояваха тънкос-
тите на струнния инструмент. 
Най-малкият участник в май-
сторския клас беше Максим 
Шишков от София, възпита-
ник на Националното музи-
кално училище в столицата. В 
концерта участваха още Сиви-
на Велева, Петра Пискулийска, 
Адриан Неделчев, Светломир 
Харизанов, Димитър Чучар-

ков, Милица Кирякова, Филип 
Донков, Малена Шишкова, Нео 
Куртев, Димитър Костадинов, 
Александра Иванова и Йоана 
Костадинова.

Всеки китарист-участник в 
концерта се представи с по две 
изпълнения.

Същият ден бе открита и 
изложбата „Изкуство върху 
коприна с полъх на Балкана и 
морето“ на художничката Ива 

Пенчева, ръководител на Шко-
лата за приложни изкуства в 
Габрово. Гостуващите платна са 
от проведени творчески атели-
ета“.

На следващия ден, 13 ав-
густ, желаещи се включиха в 
творческо ателие, където сами 
нарисуваха своя картина върху 
коприна, разбира се под ръко-
водството на чаровната дама и 
творец Ива Пенчева.

Всички ученици на д-р Столина Добрева.

Отляво надясно: Ива Пенчева, Петя Плукчиева и ръководите-
лят на Зеления център д-р Даниела Тодорова преди концерта.

Част от картините бяха изложени в двора и „посрещаха“ посе-
тителите.

Максим Шишков – най-малки-
ят участник в майсторския 
клас по китара.

КЛАСИКА НА ТЮЛЕНОВО

Първото събитие през вто-
рата фестивална седмица бе 
наречено „Класика на Тюле-
ново“. На площад „Морски“ в 
Тюленово жителите и гостите 
на селото се насладиха на про-
грамата на духов квинтет от 

Варна. Красимира Аскерлако-
ва (флейта),  Надежда Енчева 
(обой), Владимир Кръстев (фа-
гот), Тодор Тошев (валдхорна) 
и Николай Казаков (кларинет) 
пренесоха публиката в света на 
класическата музика.

ПРЕМИЕРА НА 
„МНОГОСМЪРТИЕ“ 
В ШАБЛА

През втората седмица от 
XV-я международен фестивал 
за старинна музика, песен и 
танц „Stravaganza“, на 10 август, 

в Градския парк беше предста-
вена театралната постановка 
„Многосмъртие“. Нейн автор 
е Борис Мархолев, режисурата 
е на Георги Грозев. Това е пре-

миерата на спектакъла. Сред 
публиката беше авторът, а ре-
жисьорът се превъплъти в роля 
на сцената.

Артистичният директор, 
Петя Плукчиева имаше удо-
волствието да връчи на Георги 
Грозев почетен плакет за XV-то 
издание на фестивала.

КЛАВИРЕН КОНЦЕРТ
„Тази година във фестивала 

имаме и международно учас-
тие“ – с тези думи Петя Плук-
чиева представи гостуващите 

музиканти от Република Север-
на Македония. Феноменалните 
изпълнители – две дами и един 
господин, свириха в Зеления 
образователен център на 13 
август, всички заедно на един 
роял. Такива групи има само 
още две по целия свят. Трио „30 

fingers” или в превод на българ-
ски „30 пръста“ се събира през 
2019 година, а композициите, 
които представиха са специал-

но подбрани за фестивала.
Музикантите спечелиха 

аплодисментите на присъства-
щите в залата и в края на про-
грамата бяха повикани на бис. 
Освен любовта на публиката 
те си тръгнаха и със сувенири, 
спомен от Шабла и България.

Момент от постановката.
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ЕКСКУРЗИОННО ПЪТУВАНЕ В РИЛА ПЛАНИНА
На 1 август 2022 година 

ние – група ученици от горен 
курс и учители на СУ „Асен 
Златаров“ гр. Шабла тръгнах-
ме на малко пътешествие по 
национална програма „Отново 
заедно“. 

Пътуване, изпълнено с без-
брой положителни емоции 
и настроение. Успяхме да се 
докоснем до част от нашата 
красива българска природа и 
да разгледаме различни градо-
ве и обекти. През първия ден 
посетихме гр. Пловдив и гр. 
Пазарджик. Втория ден бяхме 
в  Сапарева баня, известна с 
минералния си извор, който 
е най-горещият - над 100 гра-
дуса. След това се отправихме 
към Стобските пирамиди, раз-
положени в западна част на 
Рила планина. Денят приклю-
чи с посещение на Рилския ма-
настир, където са и мощите на 
свети Иван Рилски. Ден тре-
ти – предизвикателство беше 
за групата да „превземем“ 
крепостта Цари Мали град. 

Влязохме в ролята на войска, 
която се опитва да я превземе, 
както преди векове са правили 
войниците. Ден четвърти: По-
сетихме Седемте рилски езера. 
Пътят беше дълъг, но благо-
дарение на нашия планински 
водач стигнахме успешно до 

края и се насладихме на глед-
ката, която ни разкрива пла-
нината. През петия ден, ма-
кар изморени, продължихме 
нашето пътуване и посетихме 
най-малкия град в България 
- Мелник, както и с. Рожен и 
Роженския манастир. Денят 

приключи в тихо и спокойно 
местенце – къщата-музей на 
баба Ванга, където тя е вър-
шила своите чудеса. Послед-
ният ден от нашето пътуване 
се отправихме към Велинград.  
Тук се возихме на теснолинеен 
влак Велинград -Септември. 

За интересните дни, за на-
трупаните впечатления и емо-
ции благодарим на нашите 
учители, които ни съпрово-
диха по време на пътуването, 
на директора на училището – 
г-жа Петранка Валентинова, с 
чиято подкрепа се реализира 
тази инициатива, част от на-
ционалната програма „Отново 
заедно“. Благодарим на туро-
ператорската фирма „Meliora 
Tours“, без която насладата от 
посещението на тези прекрас-
ни места нямаше да е същата. 
И не на последно място - бла-
годарим на екскурзовода, кой-
то беше през цялото време с 
нас и ни запознаваше с всички 
места, през които преминахме.

Йоанна Милкова, 10 клас

ПРЕЗ СЕДМИЦАТА НА МОРЕТО В ДУРАНКУЛАК
На 1 август НЧ „Дружба 

1898“ откри „Седмицата на 
морето“ с изработка на арт-па-
но от отпадъчни материали, 
събрани от почистването на 
плажа. Заедно с децата използ-
вахме пластмасови, метални 

и хартиени отпадъци. Нашето 
арт-пано ще бъде допълнено 
и обогатено през следващите 
седмици.

„Седмицата на морето“ про-
дължи с рисунка на асфалт на 
морска тематика. Море, пясък, 
слънце бяха сред основните ак-
центи във всяка от картините.

Моделиране на пясък е едно 
от емблематичните меропри-

ятия през „Седмицата на мо-
рето“. Сред пясъчните фигури 
бяха замъци, кули и дори окто-
под с 10 пипала.

Най-дългоочакваният и 
вълнуващ е денят за риболов 
от програмата за морската 

седмица. Вече стана традиция 
малкия Ради пръв да отбележи 
началото на риболова. Жарко-
то слънце, силният вятър, за-
плетените въдици, скъсаните 
и изгубените в езерото тежести 
не попречиха на малките ри-
боловци да напълнят живар-
ниците със слънчевка, белица, 
костур и попчета.

Благодарим на всички деца 

и техните родители, без които 
много трудно щяхме да се спра-
вим със заплетените въдици. 

„Седмицата на морето“ за-
върши традиционно с „Вечерта 
на таланта“ - вълнения, силни 
емоции, очаквания и запомня-
щи се изпълнения.

По-голямата част от учас-
тниците в конкурса Мис и 
Мистър Дуранкулак бяха из-
брали да се изявят с патриотич-
ни стихотворения и песни. 

Мистър Дуранкулак - мал-
кия Ради Захариев на 7 г., завла-
дя журито и публиката със сти-
хотворението „Опълченците 
на Шипка“. Мис Дуранкулак 
- Стефани Калин Митева на 
7 г., спечели първото място с 
изпълнението на гъдулка и пе-
сента „Засвирили са, Дойне“.

След емоционалното изпъл-
нение на Гергана Захариева на 
8 г. „Аз съм българче“, Гергана 
Гечева на 9 г. представи „Песен 
за Апостола“. За първи път на 
нашата сцена се изявява Мила 
Митова на 10 г., свирейки на 
своето виолончело произведе-
ние на Хънтър Чорис и „Танца 
на вещиците“ от Николо Пага-
нини.

Благодарим на всички деца, 
които участваха във „Вечерта 

на таланта“ за тяхната отлич-
на подготовка и прекрасни из-
пълнения, с които докоснаха 
гостите на събитието. Благода-
рим на публиката, която под-
крепяше участниците с бурни 
аплодисменти. Благодарим и на 
безпристрастното жури с пред-
седател Мартина Иванова - 
Мис Дуранкулак 2021 г. на 11 г.

До нови срещи в „Седмица-
та на морето“ през 2023 г.

Живка Мянкова, 
читалищен секретар

ДЕТСКИ СПОРТНИ СТРАСТИ НА ПЛАЖА
Състезанието „Бързи, смели, сръчни“ – тази година гостува на Крапец

Като наистина бързи, смели 
и сръчни се показаха минала-
та седмица децата от община 
Шабла в поредното издание на 
любимото детско състезание, 
което вече десетилетия пази 
традицията да се провежда 
всяко лято. Предизвикател-
ството да влязат в крайбрежна-
та надпревара приеха отборите 
от трите най-големи местни 
селища – Шабла, Дуранкулак и 
Крапец. На къмпинга на Кра-
пец, върху пясък и в непосред-
ствената близост до на този ден 
бурното море, бе подготвена 
своеобразна спортна площадка 
– мини-арена на големи спорт-
ни страсти, бурни емоции и 
спонтанни усмивки. Желаещи-
те да участват малчугани бяха 
повече от местата в отборите, а 
въпреки силния вятър зрители, 
които да окуражават състезате-

лите отстрани, също не липс-
ваха. Общо 30 деца на възраст 

до 13 години скачаха в чува-
ли, бягаха слалом, изпробваха 

футболните умения, точността 
и бързината си под строгото, 

но справедливо съдийство на 
Живко Янев, старши експерт 

Младежки дейности и спорт 
в Общинска администрация. 
Последната игра – теглене на 
въже, определи и финалното 
класиране. На първо място 
излезе отборът на домакините 
– карапчанлийчетата с ръко-
водител Мария Дончева, която 
се беше погрижила за стройна-
та организация на събитието. 
Втори останаха представите-
лите на Дуранкулак, водени от 
читалищния секретар на гра-
ничното село Живка Мянкова. 
Почетното трето място заеха 
възпитаниците на Общински 
детски комплекс – Шабла, съор-
ганизатор на проявата. Накрая 
всички участници си стиснаха 
ръцете в духа на феърплея и 
получиха награди – както за 
игра, така и за сладка почерпка. 
И, разбира се, си обещаха сре-
ща-реванш следващата година.

Изгрев

Отборът победител.

В двора на Рилския манастир.

ТУРНИР ПО ФУТБОЛ 
ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

На 13 август в двора на СУ 
„Асен Златаров“ Шабла се про-
веде турнир по футбол за деца 
и юноши – част от Дните на мо-
рето, Шабла 2022 година.

В спортната надпревара 
участваха 6 отбора от Крапец, 
Дуранкулак, Шабла и Каварна.

Турнирът бе открит с демон-
стративен мач на малките фут-
болисти от града , разделени в 
два отбора.

В първия полуфинал Шабла 
победи Каварна с 4:3. Във вто-
рия Крапец надделя над Дуран-

кулак с категоричното 3:0. За 
третото място играха Каварна 
срещу Дуранкулак, като победи 
отборът на съседния ни град с 
2:0. На финала отбора на Кра-

пец се наложи над тима на Ша-
бла с 6:3.

Главен съдия на турнира 
беше известния наш футболист 
от близкото минало Драгомир 

Димов. Медалите на победи-
телите и участниците връчи 
Живко Янев – ст.експерт „Мла-
дежки дейности и спорт“ в об-
щинската администрация.

Турнирът премина в една 
страхотна атмосфера на при-
ятелство, футболно майстор-
ство и много емоции.

През почивния летен ден 

многобройната публика – жи-
тели и гости на града създаде 
истинска атмосфера за футбо-
лен празник.

Изгрев

Първия мач от турнира започна с най-малките.

Откриването…

На финал отидоха младите футболисти от Крапец.


