
Сряда, 7 септември 2022 г. Брой 36 (885)

ПРЕГЛЕДИ
ПРИ Д-Р ХРИСТОЗОВ

кардиолог

на 13 и 27 септември  (вторник),  
11:00 часа - Шабла

„Има два начина да живееш живота си. Единият е като мислиш, че няма чудеса, а другият – че всяко нещо е 
чудо.”   

Алберт Айнщайн

 МИСЪЛ НА БРОЯ

ПОРЕДНО ПРИЗНАНИЕ ЗА 
САМОДЕЙЦИ ОТ ОБЩИНАТА. 

  Повече подробности четете на стр.3.

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л 
Н А  О Б Л А С Т  Д О Б Р И Ч

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ,
6 септември е една от бележитите дати в българския календар. С 
усилията на всички, обединени от любовта към Отечеството, предците 
ни постигат тази важна крачка за възстановяване на държавността 
въпреки решението на Великите сили – Съединението на Княжество 
България с Източна Румелия.
Днес имаме потребност от техния пример и мъдрост, за да ценим това, 
което ни обединява, а не сами да слагаме помежду си разделителни 
линии.
Като Ви поздравявам с празника, уважаеми добруджанци, пожелавам 
на всички да съхраняваме и развиваме българската държавност и 
да отстояваме националните интереси! Нека се заредим с повече 
оптимизъм, решимост и отговорност, с духовна сила, и заедно да 
работим за по-добро бъдеще за нас, за децата ни, за Родината!
Честит празник!

С уважение,
ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ

Областен управител на област Добрич

ПРОГРАМА
09:00 часа – 16:00 часа Изложба-базар на гълъби, кокошки и други 

декоративни птици,  декоративни рибки и 
храна. 

13:00 часа – 16:00 часа Кулинарно шоу на Ути Бъчваров. Крехко 
пилешко месо и зеленчуци ще поеме 
вълшебния тиган на известния кулинар Ути 
Бъчваров.

13:00 часа – 16:00 часа „Кметът може И да готви“ – кулинарно шоу с 
участието на кмета на община Шабла и кмета 
на с. Дуранкулак  (“Сладка лютеница от люти 
кметове“).

14:00 часа – 15:00 часа Подготовка и подреждане на щандовете.
15:00 часа – 15:10 часа Благословение на празника от отец Павел.
15:00 часа – 16:00 часа Преглед и оценка на щандовете от специално 

жури, водено от Ути Бъчваров.
15:10 часа – 15:20 часа Изпълнение на  деца от ДГ „Дора Габе“ – гр. 

Шабла
15:20 часа – 17:30 часа Изпълнения на фолклорни групи и танцови 

състави.
16:00 часа – 16:30 часа Начало на кулинарно състезание 

„Обезкостяване, разфасоване и паниране на 
пиле“ с участието на изявени майстори-готвачи 
от района на общината.

17:00 часа Награждаване на победителите от кулинарното 
състезание и   конкурсите.

17:30 часа Концерт на Виевска фолк група с ръководител 
Емил Узунски.

Празник на 
плодородието

гр. Шабла,  
17 септември 2022 г. –  

Градски  парк

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 30 август се проведе ре-

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

В началото съветниците 
гласуваха постъпило предло-
женеие от д-р Йорданка Стоева 
– председател на Общинския 
съвет за отпускане на 60-дне-
вен платен отпуск до 22 ноем-
ври 2022 година, невзет за три 
поредни години. В периода 
на отсъствието й ще бъде за-
мествана от общинския съвет-
ник Живко Спасов.

В качеството си на вр.и. д 
„Председател на Общинския 
съвет“ г-н Спасов прочете 
предварително обявения дне-
вен ред.

Съветниците утвърдиха 
отчета за изпълнението на 
бюджета на община Шабла за 
2021 година, след като той беше 
публично обсъден. До 93 хил.
лв. е стопен дълга на общината 
поет от Министерството на фи-

нансите. Очаква се той да бъде 
погасен до края на годината. 
На заседанието беше допълне-
на Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общин-
ска собственост за 2022 година 
в точка 4 „Имоти, които ще бъ-
дат отдадени под наем.“ Терен 
за преместваем обект в Шабла с 
площ 49 кв.м. ще бъде отдаден 
под наем чрез публичен търг 
с тайно наддаване за срок от 5 
години.

Нива с площ 50  707 кв.м. – 
частна общинска собственост 
ще бъде дадена възмездно за 
ползване на НЧ „Изгрев 1936“ 
с.Тюленово за следващите 5 го-
дини.

Георги Стефанов Георгиев бе 
определен за съдебен заседател 
в Окръжен съд - Добрич.

На заседанието беше разре-
шено изменение на ПУП – ПУР 
за част от ул.“Дванадесета“ и 
ПУП-ПР за имот в квартал 7 
по плана на с.Езерец, с което 

се изменя плана на уличната 
регулация и плана за регулация 
в селото.

С 5 гласа „Въздържал се“ 
съветниците не приеха да се 
изработи задание за проекти-
ране и изработване на ПУП-ПР, 
с което да се промени плана за 
регулация и промяна в улична-
та отсечка на поземлен имот в 
с.Езерец.

Кметът Мариян Жечев  бе 
определен за представител на 
общината в редовните годишни 
общи събрания на „Голф-Ша-
бла“ АД, „Шабла голф-Вакли-
но“ АД и „Шабла Марина“ АД. 

Да бъде сменено предназ-
начението на земеделска земя 
- нива чрез ПУП – ПЗ за нуж-
дите на „А-1“ разрешиха на за-
седанието съветниците.

Изменение на ПУП – ПУР за 
част от ул.“Четвърта“ ще бъде 
направено в с.Езерец.

Последните две докладни 
бяха внесени от Комисията по 

образование, култура, сопрт, 
здравеопазване, социална по-
литика и вероизповедание.

Първата касаеше утвържда-
ването на маломерни паралел-
ки за учебната 2022/2023 годи-
на в СУ „Асен Златаров“ Шабла 
и маломерна изнесена група в 
с.Дуранкулак.

* I клас – 13 ученици;
* VIII клас – 15 ученици;
* XI клас – 10 ученици;
* XII клас – 6 ученици.
Изнесената група ще работи 

през учебната година с 8 деца. 
Група „Мечо Пух“ в с.Крапец 
към ДГ „Дора Габе“ Шабла ще 
бъде закрита от новата учебна 
година. В градината в Шабла 
ще се съхранява задължител-
ната документация. Предстои 
да се внесе предложение до Об-
щинския съвет как за в бъдеще 
може да се използва сградния 
фонд и материално-техниче-
ската база.

Изгрев

ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА – ШАБЛА 2022
В дъждовно време, огромни 

и пъстри хвърчила, и много 
детски усмивки завърши 10-то 
юбилейно издание на фестива-
ла.

От 2 до 4 септември 2022 го-
дина на малкото море до фара 
на нос Шабла се проведе 10-ят 
фестивал на хвърчилата Шабла 
2022 година.

Откриването по традиция 
беше в Зеления образователен 
център на 2-ри септември ми-
нути след обилен и така чакан 
от всички дъжд, но не точно в 
тези дни.

Фестивалът беше открит от 
ръководителя на Зеления об-
разователен център Даниела 
Тодорова, която приветства 
присътващите жители и гости 

на общината, сред които беше 
и кметът на община Шабла Ма-
риян Жечев. Предвид пролив-
ния дъжд предвидените меро-
приятия за съботния ден бяха 
отложени за неделя (по увере-
ние на синоптиците за хубаво 
време).

След приветствените думи 
на кмета Жечев и г-жа Тодоро-
ва беше представена Жулиета 
Николова, която гостува със 
свои фотографии, направени 
по Северното ни Черноморие 
в района на Крапец.  Това е 
нейния дебют, защото не се за-
нимава с фотография, но твор-
бите й ни разкриват по нов и 
уникален начин красотата на 
природата.

Преди откриването децата 
изработиха сами свое уникално 
и неповторимо хвърчило под 

ръководството на специали-
стите - гости дошли от Турция 

специално за нашия фестивал.
Продължава на стр. 4

Отляво надясно: Жулиета 
Николова и Даниела Тодорова 
откриха юбилейното издание 
на фестивала.

През обектива на фотографа…

Лети, лети, лети…
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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

КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

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 10 септември 2022 година 

се навършват 
13 години 

от  смъртта на

инж. ВЕЛИКО  
ДИМИТРОВ  

ИВАНОВ
починал на 70 години

С много обич и тъга се прекланяме 
пред светлата му памет.

Нека всички, които го познаваха, си 
спомнят за него!

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ 

На 11 септември 2022 година 

се навършват 

6 години 

от смъртта на 

ВАСИЛКА ФИЛЕВА  
БУКУРОВА

Времето лети, но сълзите и мъката, 
че теб те няма, не стихват.
Не се забравя човек, раздавал

само добрини, топлина и обич.

От съпруг, деца и внуци

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

ПРОДАВАМ 

ГРОЗДЕ ЗА ВИНО.
Телефон: 0896 43 13 11

 СЪОБЩЕНИЕ
Уведомяваме Ви, че на 

7, 8 И 9 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА ОТ 
9:00 ДО 16:00 ЧАСА 

ще се проведат стрелби със 7.62 мм автомат 
„Калашников“  в района на Зенитен полигон – гр. Шабла.

ЗАБРАНЯВА СЕ ВЛИЗАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 
ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ  СЕВЕРНО ОТ ЕСТАКАДАТА 

И ЮЖНО ОТ КЪМПИНГ „ДОБРУДЖА“.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИE

ИЗБОРИ ЗА 
НАРОДНИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

2 октомври 2022 г.
Избиратели с трайни ув-

реждания, които не им поз-
волят да упражнят избира-
телното си право в изборното 
помещение, но желаят да гла-
суват с подвижна избирател-
на кутия, заявяват желанието 
си писмено чрез заявление по 
образец  в срок до 17.09.2022 
г. вкл. или чрез електрон-
но заявление през интернет 
страницата на общината.

Избирател, чийто постоя-
нен и настоящ адрес са в раз-
лични населени места, може 
да поиска да бъде вписан в 
избирателния списък по на-
стоящ адрес. Желаещите да 
гласуват по настоящ адрес 
трябва да подадат заявление 
саморъчно подписано и по-
дадено в срок до 17.09.2022 г. 
вкл. или чрез електронно за-
явление през интернет стра-
ницата на Главна дирекция 
„Гражданска регистрация и 

административно обслуж-
ване“ в Министерството на 
регионалното развитие и бла-
гоустройството.

Отстраняване на непълно-
ти и грешки в избирателните 
списъци се извършва въз ос-
нова на заявление по образец 
в срок до 24.09.2022 г. вкл.

Общинска администра-
ция - гр. Шабла уведомява 
избирателите, че могат да 
подават писмените заявле-
ния до Кмета на община Ша-
бла в Център за администра-
тивно обслужване - стая 106 
всеки работен ден от 8.00 до 
17.00 часа,  до кмет на кмет-
ство и кметски наместници 
по населени места.

Всеки избирател може да 
направи справка за номера и 
адреса на избирателната си 
секция на интернет страни-
цата на ГД „ГРАО“ към МРРБ 
на адрес: https://www.grao.bg/
elections/ 

ПРИЕМАТ СЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО  
„ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ – ШАБЛА“

Община Шабла уведомява всички заинтересовани граждани, 
че стартира нов прием на заявления по проект ”Обществена 
трапезария - Шабла” финансиран чрез МТСП – Фонд „Социал-
на закрила”.
Заявления - декларации ще се приемат в работно време в де-
ловодството на Община Шабла, ул. Равно поле № 35, от 01 сеп-
тември 2022 г. (четвъртък) до 16 септември (петък).
Заявления ще се приемат и след крайната дата, като лицата 
подали документи ще бъдат класирани и включени в списък с 
чакащи лица. Те ще бъдат включвани в услугата след освобож-
даване на място. 
Всички лица, желаещи да ползват услугата, следва да попъл-
нят и подадат лично или чрез упълномощено лице заявле-
ние-декларация от кандидата по образец /Приложение №5/.

Към заявлението следва да бъдат приложени и следните до-
кументи:
•	Документ за самоличност на лицето или на законния му 

представител /за справка/;
•	Удостоверение за раждане на дете /за справка/;
•	Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК и оригинал /за справка, ако е 

приложимо/;
•	Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК на дете и оригинал /за справка, 

ако е приложимо/;
•	Пълномощно за лице, което ще подаде заявлението от 

името на кандидат за потребител, ако същото е в невъз-
можност само да ги подаде;

•	Други /при необходимост/;
След извършване на подбор на 20 представители на целеви-
те групи от Община Шабла ежедневно в работни дни ще се 
предоставя топла храна. Всеки от нуждаещите се ще получа-
ва супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт. Топ-
лият обяд ще се приготвя в Домашния социален патронаж в 
Шабла. Предвиденият срок за изпълнението на проекта е от 
01.10.2022 г. до 31.12.2022 г. включително.

Право да се възползват от услугата „Обществена трапезария“ 
имат:
•	Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и ус-

ловията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане;

•	Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се гри-
жат за тях;

•	Самотно живеещи лица и семейства, получаващи мини-
мални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; 
пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, 
несвързани с трудова дейност/;

•	Скитащи и бездомни деца и лица;
•	  Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по сми-

съла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона 
за убежището и бежанците;

•	Лица, изпаднали в тежка ситуация в следствие на епиде-
мичната обстановка – поставени под карантина, лица за-
върнали се от други държави, останали без работа и без 
доход.

РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ  
”ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ - ШАБЛА”  

СЕ ФИНАНСИРА ОТ МТСП – ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА”  
И Е НА СТОЙНОСТ  – 9 770,00 ЛВ.

СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЧЕСТВАНЕТО 
НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА ПОЖАРНИКАРИТЕ  
И СПАСИТЕЛИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Пожарното дело в България 
има богата история и достиже-
ния, сравними в много отно-
шения с развитите европейски 
страни. Редица поколения са 
дали своя принос за проспери-
тета на пожарната сигурност 
като гаранция за ефективна 
борба с огнената стихия. 

На 14 септември 1905 г. се 
провежда Първият пожар-
никарски събор в България. 
Инициатори на събора са 27 
пожарни командири от стра-
ната със значителен опит и 
професионална подготовка. По 
модел развит в редица европей-
ски държави се приема идеята 
за обединяване на пожарните 
служби с цел подобряване и 
уеднаквяване на обучението, 
осигуряване и развитие на тех-
ническото въоръжение. 

По време на събора се осно-
вава дружество на пожарните 
командири и се приема реше-
ние за издаване на списание 
“Пожарно дело” като негов 
орган. Пожарникарското дру-
жество представлява пожар-
никарите при предложения и 

преговори с държавата. Ут-
върждава се традицията пери-
одично да се провеждат събори 
(конгреси) на пожарните ко-
мандири.

Деветдесет години по-къс-
но, през 1995 г. с Решение №385 
на Министерския съвет на Р. 
България датата 14 септември 
е обявена за Професионален 
празник на служителите на 
Главна дирекция “Пожарна 
безопасност и защита на насе-
лението” – МВР.

По утвърдена традиция и 
тази година от 12 до 16септем-
ври огнеборците отбелязват 

своя професионален празник 
със «Седмица на пожарната   
безопасност». Същата е наси-
тена с демонстрации, дни на 
отворените врати, работни 
срещи и спортни състезания.

В рамките на инициативата 
на  14 септември ще се отбеле-
жи Професионалният празник 
на пожарникарите и спасители-
те в Р. България. В празничния 
ден освен тържествени събра-
ния и демонстрации с пожарна 
техника е предвидено подна-
сяне на венци пред паметната 
плоча на пожарникарите, за-
гинали при изпълнение на слу-

жебния си дълг.
По традиция и тази годи-

на от местните структури за 
ПБЗН в областта се организи-
рат множество мероприятия за 
повишаване на противопожар-
ната култура сред населението. 
Голяма част от тях са насочени 
към децата под формата на за-
нятия в детските градини. Ос-
вен към децата, служителите се 
обръщат и към техните учите-
ли с оглед припомняне мерките 
за безопасност и правилата за 
действие при възникване на 
пожар или други екстремни си-
туации.

ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ОТ РСПБЗН  - ШАБЛА ДЕЙНОСТИ ПО ПОВОД 
„СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ” ОТ 12 ДО 16 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

 Открити телефонни линии за консултации, 
мнения и препоръки  в областта на пожарната и 
аварийна безопасност.

РС ПБЗН Шабла – тел. 
05743/ 4449

12.09  - 16.09.2022г

 Дни на отворените врати РС ПБЗН Шабла 12.09  - 16.09.2022г
Поклон и поставяне на венец пред   
възпоменателна плоча  на Тодор Енчев – загинал 
при изпълнение на служебния си дълг .  

Рибарско селище 
„Кария“

14.09.2022г. -   9.00ч

Провеждане на занятие по учебна евакуация в 
ДГ“Дора Габе“

ДГ“Дора Габе“ 
гр.Шабла

16.09.2022г. – 10.00ч.

https://www.grao.bg/elections/
https://www.grao.bg/elections/
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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!

ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 
ХРАМ ,,СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ 

С. ТЮЛЕНОВО 
НАБИРА СРЕДСТВА ЗА 

довършителни работи 
на храма.

 Банка ДСК - клон Шабла
 Разплащателнa 

сметка-02-24564008
 IBAN-BG74STSA93000024564008

ПОЕТИЧЕН КЪТ

ХВЪРЧИЛО
Музика: Огнян Тодоров
Текст: Величка Петрова

1.Светът усмихнат ни мами: Ела!
Дъга вълшебна ни пита: Кога?
Пъстро хвърчило сме ние сега,
с нас се усмихва света.
Хвърчило пъстро сме ние, ела!
Вятър вълшебен ни носи сега. 
Да полетиме, не питай къде,
къде ще ни поведе.

Припев: Гоним вятър и питаме, 
накъде ще отлитаме.
Хвърчило пъстро в сърцата лети.
Колената ожулени, а лицата усмихнати.
Хвърчило пъстро са всички мечти.

2.Често се случват различни неща – 
днес аз ще пея, а утре крещя.
Но да летиме се учим сега,
с нас се усмихва света.
Хвърчило пъстро сме ние, ела!
Вятър вълшебен ни носи сега. 
Да полетиме, не питай къде,
къде ще ни поведе.

Припев:

ПРАЗНИКЪТ НА ПЛОДОРОДИЕТО 
ПРЕЗ ОБЕКТИВА НА „ИЗГРЕВ“ 

ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ ЗА САМОДЕЙЦИТЕ ОТ ГРАНИЧАР
На 03.09.2022 год. в гр. Бяла, обл. Русе се 

проведе фестивал за стари градски песни 
под надслов «Аз съм мома Беленчанка» с 
председател на журито известната изпъл-
нителка на шлагери и телевизионен водещ 
Бони Милчева. 

ВГ „Детелина“ при НЧ „Свобода1940“ с. 
Граничар взе участие на фестивала, спече-
ли първо място и се окичи със златен ме-
дал. 

Благодаря на момичетата за отличното 
представяне, на община Шабла за отпусна-
тия транспорт. Благодарим и на шофьора 
Емил Енев за безаварийното ни прибиране 
у дома.

Невена Огнева, 
секретар на НЧ  „Свобода1940“  

с. Граничар

Малките-големи духовни гнезда…  

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ШАБЛА!
…Вода. Огромно небе. 

Просторен плаж. Най-старият 
и най-висок фар в България, 
който напомня Александрий-
ския (не по размер, разбира 
се…) Древност. Следи от из-
чезнали цивилизации – от 
най-ранната в Европа – извън 
Елада, каменна архитектура, от 
най-ранната металургия и зе-
меделие през каменно-медната 
епоха, от социалната организа-
ция през V хил.пр.Хр.

И най-вече – не само спо-
мени и археологически наход-
ки, а и с днешна дата – светли, 
добри, „каба добруджанци”, 
еднакво свързани и с морето, 
и със земята, трудолюбиви и 
романтични, любознателни и 
търсещи, помнещи и пазещи 
ценностите си… Иначе казано, 
далечни прапраправнуци на 
Кибела – майката на боговете 
и на всичко живо на земята, 
на възраждащата се природа и 
на нейното плодородие… Вре-
мето стъпва тихо по пясъка и 
оставя знаци…  Преди много 
векове Големият остров в Ду-
ранкулашкото езеро се пре-
връща в място за жертвопри-
ношения от мореплавателите, 
които плават покрай Западно-
то черноморско крайбрежие, а 
и от живеещите наоколо елини 
и траки. В естествена пещера в 
скалата е изсечен храм на мало-
азийската богиня Кибела, а раз-
критите 150 ями с жертвени да-
рове показват голямата почит 
към богинята и популярността 

на нейния култ…
Ето, пак залитнах в легенди-

те. А истината е, че повече ме 
впечатляват моите приятели 
от Шабла. Днешните. И вче-
рашните, които вече ги няма… 
Като Жоро Давидов например 
– поетът и пазачът на фара, с 
най-крепката ръка сред моите 
приятели. И с най-разбитото 
сърце, за жалост… Отиде си 
преди много години. Помня 
как сложихме началото на на-

ционален конкурс на морска 
тема на негово име – заедно с 
Община Шабла… Бях завела 
там приятели по повод на една 
поредица – „Час по родолюбие”, 
която правехме заедно с учи-
лището в Шабла… Влизахме 
в учебните часове и си гово-
рехме с децата за… Отечест-
вото. Само че – без щампи и 
банална дидактика. Среднош-
колците обичаха тези часове. 
Ние – още повече! Та, при това 
пътуване – помня, бяха Никола 
Радев – тогава председател на 
СБП и Николай Петев – гла-
вен секретар на нашия съюз 
в същия Управителен съвет. 
Направихме часовете за Бъл-
гария и седнахме след обилния 
рибен обяд да пием по кафе… 
И какво ми стана внезапно, не 
знам, но започнах да им реци-
тирам стихове на Георги Дави-
дов. И да им разказвам за него. 
Не бяха го чували. Наостриха 
уши и не помръдваха… Само 
отвреме-навреме някой каз-
ваше: „Дай още нещо…” Как-

то внезапно започнах, така и 
внезапно спрях. Казах им само: 
„Поколенията трябва да го зна-
ят. Ако наистина ви харесва, да 
организираме конкурс на него-
во име!”  Бързо запалиха мо-
торите… Кметицата на Шабла 
тогава – Елка Димова, - човек 
с литературни пристрастия и 
организационен опит, веднага 
пое руля… А после си го преда-
ваха от ръце в ръце – нещо ряд-
ко за общинските администра-
ции въобще. Всеки следващ 
кмет гледаше да съхрани и да 
надгради постигнатото от пре-
дишния. Докато стигнем и до 
днешния градоначалник Мари-
ян Жечев – образован мъж, с 
истински трепет към поезията 
и към духовните устои на мал-
ката община. Няколко празни-

ка правим вече заедно. Затова 
към него адресирам и настоя-
щите редове:

БЛАГОДАРЯ ВИ за парт-
ньорството и домакинството 
в годините, скъпи г-н Жечев! 
Благодаря и за най-красивата 
кошница с цветя, които полу-
чих за юбилейния си Рожден 
ден тази година, за милите 
думи в поздравителния Ви ад-
рес!! За Вас и шабленските ми 
приятели винаги ще има запа-
зени места при всяка моя или 
обща културна вечер – където 
и да е тя! Душата ми се нали-
ва с радост, когато откривам 

сред публиката светещите 
очи на духовните шабленци. 
Виждала съм ги тези очи при 
многобройните гостувания в 
Шабла на поети от фестивала 
„Славянска прегръдка” – гости 
от различни езици и държави. 
Такъв беше и случаят с имени-
тия Евгений Евтушенко, когото 
малко градове в страната могат 
да кажат, че им е гостувал… За-
ради тази светлина в очите на 
шабленци, която съперничи на 
светлината от фара, винаги с 
радост споделям именитите си 
гости, като ги водя и при вас. 
Знам, че споделената радост е 
двойна радост… 

Утре е вашият ден, скъпи 
приятели от Шабла! Не бих мо-
гла да спомена всички ви, зато-
ва чрез градоначалника Мари-

ян Жечев ви честитя утрешния 
Празник на града! Където и да 
сте и както и да се казвате: Таня 
Янакиева, Тодор Димитров, Да-
рина Давидова, Ана Христова, 
Стела и Мая Давидови, Сте-
фан Жечев, Светла Атанасова, 
Люба Захова… А не, отказвам 
се – наистина не мога да назова 
всички! Да сте живи и здрави! 
Да процъфтява Общината, зе-
мята и брегът ви! Да не угасва 
фарът, защото дори и ние – с 
книжните корабчета, имаме 
нужда от светлината му!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!  
Елка Няголова

Елка Няголова и Евгений Евтушенко в Шабла – 2006 година.

Представяне творчеството на А.Щелкунов в Шабла с 
фолклорната група при пенсионерски клуб „Надежда“ в града.
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ЗА ПЕТИ ПЪТ ТРАНСГРАНИЧЕН 
МАРАТОН „ВИА ПОНТИКА“

Петото издание на трансгра-
ничния маратон стартира на 4 
септември сутринта от Крапец 
(за 42, 13 и 2 км) и от 2 Mai (Ру-
мъния) за 21 км. Получаването 
на стартови номера и всички 
финали ставаше в Крапец. Тра-
сето следва бреговата ивица, 
преминавайки покрай Дуран-
кулашкото езеро, последните 
диви плажове в България, през 
държавната граница с Румъния 
и по граничната бразда с Vama 
Veche и 2 Mai. 

Ето резултатите:
При мъжете на 42 км. първи 

стана Цветко Митов с резултат 
3:10:01, а при жените Атанаска 

Атанасова, преодоляла растоя-
нието за 03:32:06.

Виктор Братков бе най-бърз 
на 21 км. с време 01:22:01, а 
при жените Мария Николова – 
01:29:10.

За най-кратко време 00:54:27 
Румен Стаматов пробяга 13 км. 
трасе, а Жанина Караиванова 
за 01:02:48.

В 2 км. дистанция при децата 
първото място си разделиха Бо-
рис Генчев и София Папазова.

Наградите на победителите 
връчи Живко Янев – ст.експерт 
„Младежки дейности и спорт“ 
в общинската администрация.

Изгрев

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

ПРОДАВАМ 
ПАРЦЕЛИ В РЕГУЛАЦИЯ В ТЮЛЕНОВО.

Телефон: 0899 53 83 09

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.

„НИМИ ТРАНС“ ООД ШАБЛА 
НАЕМА И ОБРАБОТВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 

на територията на община Шабла.

Телефон: 0883 44 07 21

На старта…

Големият победител.

ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА – ШАБЛА 2022
Продължава от стр.1

Завърши десетото издание 
на Фестивала на хвърчила-
та – след обилни дъждове, но с 
богата музикална програма за 
малки и големи, огромни хвър-
чила или …за всеки по нещо. 
В неделния ден на обичайното 
място бяха разположени арт-ате-
лиета, щандове за хвърчила и су-
венири, места за хапване.

Огромни хвърчила във фор-
мата на животни, анимационни 
герои и други изпъстриха небето 
край Шабла.

Своите умения в управление-
то на спортни и акробатични 
хвърчила демонстрираха не само 
българи, но и гости от Турция, 
Великобритания, Германия, Ес-

тония, ЮАР, Нидерландия, Ин-
дия и Гърция. 

По време на фестивала, на 
сцената се качиха децата от 
„Бърборино“ с ръководител Гер-
гана Дафова, атрактивните из-
пълнители от вокална академия 
„Каварна“ с ръководител Надя 
Ботева и възпитаници на музи-
калното училище в Добрич.

Следобяд програмата про-
дължи с разпознаваемата вече 
за шабленци група „Дошо бенд“ 
от Каварна, нашата си „Фара 
бенд“ и „Добрич джаз бенд“, 
които изпълниха програма, 
подходяща за волния полет на 
хвърчилата. 

Музикалното оформление 
беше поверено на диджей Краси 

от Каварна.
За желаещите да опознаят 

района беше организирана ек-
скурзия с местен водач – исто-
рикът Мартин Желязков. Той 
разказа на пешеходците за скал-
ните феномени на село Тюлено-
во.

Около обяд присъстващи-
те тогава на фестивала видяха 
нещо интересно – дами обле-
чени с оранжеви фланелки с 
хвърчило в ръка. Да, и хората 
на преклонна възраст могат 
като децата да мечтаят и пускат 
хвърчило – част от дефилето 
„На баба ти хвърчилото“.

От щандовете на Зеления 
център и на Българското друже-
ство за защита на птиците  мо-

жеше да сe закупят сувенири с 
логото на Фестивала на хвърчи-
лата. Така се подкрепя желание-
то на организаторите да нама-
лят неразградимите отпадъци в 
природата и да направят усилие 
за по-чиста среда.

Припомняме, че първото 
издание на фестивала беше ор-
ганизирано през 2011 година, 
а негов символ през годините е 
червеногушата гъска, която зи-
мува при нас.

Десетото, юбилейно издание 
се финансира по проект „Подо-
бряване природнозащитното 
състояние на червеногушата 
гъска“ по Оперативна програма 
„Околна среда“.

Йорданка Радушева
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