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ПРЕГЛЕДИ
ПРИ Д-Р ХРИСТОЗОВ

кардиолог

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

„По време на семе се учете, в жътва учете, през зимата се наслаждавайте.”     
Уилям Блейк

 МИСЪЛ НА БРОЯ

В ОБЩИНА ШАБЛА ТЪРЖЕСТВЕНО 
СЕ ОТКРИ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 

В двете училища на общи-
на Шабла ще се обучават 259 
ученици, от които 19 първо-
класници. В ДГ „Дора Габе“ гр. 
Шабла с изнесената и група в 
с. Дуранкулак броят на децата 
е 84, от които 52 са в задължи-
телна предучилищна възраст – 
5- и 6-годишни.

На 15 септември в двете 
училища на община Шабла се 
откри учебната 2022/ 2023 го-
дина.

С ритуал по издигане на-
ционалния флаг под звуците 
на Химна на Република Бъл-
гария започнаха тържествата 
и в двете училища - СУ „Асен 
Златаров“ гр. Шабла и ОУ „Св. 

Климент Охридски“ с. Дуран-
кулак. 

Гости на учениците и учи-
телите в СУ „Асен Златаров“ 
Шабла бяха кметът на общи-
на Шабла Мариян Жечев, за-
местниците му Петър Ата-
насов и Цветелин Йорданов, 
секретарят на общината Миг-
лена Спирова, Таня Янакиева – 
началник-отдел „Образование, 
култура, младежки дейности и 
спорт“ в общинска администра-
ция, бивши директори на учи-
лището, родители, граждани.

Директорът на училището 
Петранка Валентинова при-
ветства учениците, учителите  
и родителите, като им пожела 

сили и търпение, за да превър-
нат целите си в успех. 

„На добър час на всички! 
Откривам новата 2022/2023 го-

дина!“  – завърши словото си 
директорът и награди изявени 
ученици, отличени през ва-
канционните дни.

Поздравления поднесе и 
кметът на община Шабла Ма-
риян Жечев, като пожела ус-
пешна учебна година на учени-
ци и учители.

Поздравителен адрес изпра-
ти председателят на Общински 
съвет д-р Йорданка Стоева.

Тържеството продължи с 
изпълнения на мажоретния 
състав при Общински детски 
комплекс с ръководител Надя 
Иванова. Първи изяви имаха и 
първокласниците -прозвучаха 
послания на приказни герои.

Продължава на стр.3

ИЗВЪРШВАМ
МЕДИЦИНСКИ МАНИПУЛАЦИИ И ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

МЕДИЦИНСКИ ПРОЦЕДУРИ, ДОПУСТИМИ В ДОМАШНИ 
УСЛОВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ШАБЛА И ОБЩИНАТА. 

Манипулациите се извършват в дома на 
пациента или в пункта в с.Тюленово.

Телефон: 0893 66 31 98

ДЕМОНСТРАЦИОННО 
ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА

На 21, 23 и 26 септември 2022 
година от 9.00 до 13.00 часа във 
фоайето на общинска админи-
страция Шабла отговорни слу-
жители ще разясняват на желае-
щите да упражнят своето право 

на вот как да гласуват с машина 
с инсталирана демоверсия на 
електронна бюлетина.

Изборите за народни пред-
ставители ще се проведат на 2 
октомври 2022 година.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА БСП ГР.ШАБЛА, 
КАНИ ЖИТЕЛИТЕ НА 
ОБЩИНАТА НА ПРЕДИЗБОРНА 
СРЕЩА С КАНДИДАТИТЕ ЗА 
НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  
на „Коалиция БСП за България“ от 8-ми 
МИР Добрич на 27.09.2022 г. от 17.30 часа в 
Зеления образователен център.

Срещи ще се проведат на същата дата в 
читалищата на с. Дуранкулак от 15.00 ч.  

и с. Ваклино от 16.00 ч.

ПРАЗНИК НА ПЛОДОРОДИЕТО ШАБЛА 2022 ГОДИНА
След двегодишно прекъсване отново Празник на плодородието

На 17 септември, когато 
честваме празникът на Вяра, 
Надежда, Любов и майка им 
София, за жителите и гостите 
на общината също беше голям 
празник – на богатия урожай, 
българската народна музика и 
на вкусната автентична добру-
джанска храна.

Празникът на плодороди-
ето в Градския парк на Шабла 
можем да опишем като богат и 
пребогат. Пернати и гласовити 
екземпляри посрещаха посе-
тителите. По-нагоре до алеите 
бяха подредени щандовете, 60 
на брой на читалища, пенси-
онерски клубове, социални и 
учебни заведения, местни про-
изводители и други.

Преди да стигнеш до сцената 
отдясно се раздаваха ароматни 
миди, осигурени от МИРГ „Ша-
бла – Каварна – Балчик“.

И на това издание на фести-
вала, кметът на общината по-
каза и доказа кулинарните си 
умения. Заедно с кмета на с.Ду-
ранкулак Веселин Йорданов и 
земестникът си Цветелин Йор-

данов приготвиха „Сладка лю-
теница от люти кметове“. Дали 
лютеницата е била люта ще ка-
жат познавачите.

Във „вълшебното тиганче“ 
на Ути малко по-нагоре, негови-
те помощници режеха пилешко 
месо, зеленчуци и нашенския 
девисил (лющян), за да забъркат 
„пиле лютика“.

Докато щандовете се редя-
ха, декорираха и препълваха с 
вкусни блюда празникът се пре-
несе на сцената. 

Отец Павел Максимов от-
служи водосвет и благослови 
участниците и присъстващите 
на празника.

Първи на сцената излязоха 
най-малките участници в про-

грамата – децата от IV подгот-
вителна група на детска градина 
„Дора Габе“ в Шабла. Те под-
несоха своето изпълнение „В 
зеленчуковата градина“. Про-
грамата продължи на сцената с 
музикалните поздрави на фол-
клорни групи, индивидуални 
изпълнители и танцови състави 
от община Шабла, Каварна, До-
брич и Варна.

Дойде моментът, когато Ути 
трябваше да избере най-добри-
те от най-добрите. Една нелека, 
но приятна задача заедно с оста-
налите двама члена на журито – 
Стоян Господинов (гл.художест-
вен ръководител на фолклорен 
ансамбъл „Добруджа“ град До-
брич) и Димитрина Катранджи-
ева (собственик на комплекс 
„Яница“ село Крапец). 

Кулинарите от  Домашния 
социален патронаж в Шабла 
също почерпиха любителите на 
вкусната шабленска рибена чо-
рба оценена високо от майстор 
Ути и всички, които имаха въз-
можността да я опитат. За коли-
чеството и видовете риба „не се 
говори“. Рецептата остава тайна.

Продължава на стр.4

Приготвянето на сладката лютеница.

Първолаците от Шабла.

…и тези от Дуранкулак.
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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

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 25 септември, 2022 година 

се навършват 
11 ГОДИНИ

от смъртта на

На 22 септември, 2022 година 
се навършват

9 ГОДИНИ
от смъртта на

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

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!

КУПУВАМ „ЛАДА“
Модели – 2101, 1500, 1500S, 2105, 2107.

Телефон за контакт: 0878/709-653

Времето е безсилно да заличи болката и тъгата ни!
С обич се прекланяме пред светлата ви памет!

От вечно скърбящите: Иван, Лиляна, Данаил и Томи

АТАНАС 
ИВАНОВ 
АТАНАСОВ
починал 
на 63 години

ТОДОРКА 
ХРИСТОВА  

ХАДЖИИВАНОВА
починала 

на 86 години

 ОБЯВА
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, 

ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.1 от ЗОС; чл.19, ал.1, чл.93, 
ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общин-
ски съвет гр. Шабла № 397/30.08.2022г. и Заповед № РД-04-
490/15.09.2022г. на Кмета на Общината, обявява публичен 
търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от 
имот частна общинска собственост, с идентификатор 
ПИ 83017.504.4329 по КК на гр.Шабла, с площ 49.00 кв.м. – 
съгласно предварително изготвена схема за поставяне на 
обект предназначен за търговска дейност.  

ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  
НА 06.10.2022Г. (ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 10:00 ЧАСА  

В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГР. ШАБЛА.

Частта от имота  се отдава за срок от 5 (пет) години.
Началната тръжна цена е 73,50 (седемдесет и три, 0.50) лв. 

с ДДС на месец.
Стойността на документацията е 10,00 (десет 0.00) лв. и се 

заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 05.10.2022г.
Получаването на тръжната документация става  в Цен-

търа за обслужване на граждани, стая 106  на Общината, от 
27.09.2022г. до 05.10.2022 г., след представяне на документ за 
закупуване.

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % 
от началната тръжна цена на имота или 14.70 (четиринадесет 
0.70) лв.  и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  
BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 
часа на 05.10.2022г. 

Оглед на имота всеки работен ден от 27.09.2022г. до 
05.10.2022г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Предложенията за участие в търга се подават в работ-
но време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 
27.09.2022г. до 17:00 часа на 05.10.2022г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ В СЛУЖБА  
„ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”, СТАЯ 108 ИЛИ НА  

ТЕЛ. 05743/40-45, ВЪТР.108

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАВА 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

На 12 септември 2022 година 
заседава извънредно Общински-
ят съвет. Дневният ред включ-
ваше една докладна записка, а 
именно одобряване залагането 
на 451 435 лв. в бюджета на об-
щина Шабла за 2023 година. Те са 
за дофинансиране на проект 

„Възстановяване на уни-
калното общо културно на-
следство и насърчаване на 
съвместния туристически про-
дукт „Хаманджия – първо ци-
вилизация на Стара Европа“, 

одобрен по програма Интеррег 
Румъния - България 2014-2020 
година.

Това бе направено с гласове-
те на 8-те присъстващи общин-
ски съветници.

С цел успешното изпълне-
ние и отчитане на проекта е не-
обходимо разликата от 451 435 
лв. с ДДС, която надвишава до-
пустимото максимално финан-
сиране да бъде заложено като 
собствен принос.

Изгрев

ПОРЕДНО ВИСОКО ОТЛИЧИЕ ЗА САМООТВЕРЖЕНИТЕ 
САМОДЕЙЦИ ОТ ФГ „ДОБРУДЖАНКА“ И ДФФ 
„ДОБРУДЖАНЧЕТА“ ПРИ НЧ „ЗОРА 1894“ ШАБЛА

В периода 10 – 12 септември 2022 годи-
на в гр. Китен, в хотелски комплекс „Грийн 
Парк Китен” се проведе ХІХ Национален 
музикален фестивал „Фолклорен изгрев”. 
На този форум се представиха много със-
тави и индивидуални изпълнители от цяла 
България, представящи автентичен и об-
работен фолклор. 

Община Шабла в това издание на фес-
тивала бе представена от самодейците от 
фолклорна група „Добруджанка” и дет-
ска фолклорна формация „Добруджанче” 
при НЧ ”Зора1894” – гр.Шабла. Нашите 
съграждани се представиха във фестивал-
ната програма на 10 септември. За пореден 
път самодейците ни бяха на много висо-
ко ниво. Равносметката от участието им 
е първа награда в категория „Фолклорни 
групи”, възрастова група над 19 години. 
Този фестивал се реализира вече доста 

години под егидата на Сънрайз мюзик, 
Сънрайз Маринов,Община Варна, Гранд 

Мол Варна и хотелски комплекс „Грийн 
Парк Китен”. Заслужава да се отбележи, 
че председател на уважаваното жури е бил 
академик Милчо Василев – едно знаково 
име свързано с развитието, обогатяването 
и съхраняването на неподправения бъл-
гарски фолклор. Подкрепа за това участие 
на шабленските самодейци оказа община 
Шабла и НЧ ”Зора1894” – гр.Шабла. 

Искам да благодаря на общинското ръ-
ководство за това, че подпомага участията 
на нашите самодейци – фолклорни групи, 
танцови състави, и им пожелавам и зана-
пред да оказват тази нужна помощ, свърза-
на с представянето на шабленските групи 
и състави по национални и международни 
културни форуми.

Георги Стефанов,
секретар на НЧ ”Зора1894”

гр.Шабла

МЛАДА АВТОРКА ОТ БУРГАС ГОСТУВА 
В ШАБЛА СЪС СВОЯТА ПЪРВА КНИГА

На 12.09.2022 г. в картинна-
та сбирка на НЧ „Зора 1894“ 
Шабла беше представена кни-
гата „Просякът и палето“ на 
младата и талантлива авторка 
от Бургас Александра Ивано-
ва. На срещата присъстваха 
ученици от Шабла и Дуран-
кулак, както и възрастни. Ден 
след вълшебните мигове с 
Александра потърсихме две 

момичета да споделят своите 
преживявания.

Ето какво споделиха те:
На 12 септември бях на 

представянето на любимата 
ми книга „Просякът и палето“, 
която е написана от Алексан-
дра Иванова. Тя е на 17 години. 
Книгата наистина беше мно-
го интересна. Прочетох я на 
един дъх. Момичето много ме 

вдъхнови. Аз й задодох много 
въпроси, на които тя отгово-
ри. Направих й поздрав като 
прочетох мое любимо стихо-
творение от Петя Дубарова 
– „Поет“. Много бях притесне-
на, но като я видях цялото ми 
притеснение избяга. Сега ще 
ви разкажа за най-любимия ми 
момент в книгата. Впечатли 
ме това, че момчето помага 
на кучето и, че мъжът не ги 
изгони, а ги приюти. Впечат-
ли ме също и авторката. Тя е 
много мила, добра и притесни-
телна. Хареса ми и още нещо 
в книгата, това, че има много 
доброта и доверие. Така 12 сеп-
тември вече е запазена дата в 
моето сърце като най-вълшеб-
ният ден.

Полина Овчарова, 6 клас
Днес се случи нещо много 

хубаво за мен. С моите при-
ятелки Поли и Мони бяхме в 
библиотеката, защото една 
писателка на име Александра 
Иванова щеше да ни гостува. 
Тя е автор на книгата „Прося-
кът и палето“. Това е една от 

най-хубавите книги, които съм 
чела и бях много развълнувана. 
С моята приятелка Поли ре-
шихме да я поздравим като й 
прочетем стихотворения на 
Петя Дубарова. Моето беше 
„Да съм слънчево момиче“, а на 
Поли „Поет“. Нарисувахме й 
по нещо – Поли куче, а аз едно 
момиче. Другото, което ме впе-
чатли е, че е добра, спокойна, 
нежна, говори много добре, но 
е притеснителна. Много ми 
харесва момента от книгата, 
когато просякът и палето се 
сближават. Този ден беше мно-
го хубав, въпреки проливния 
дъжд навън.

Елинор Колева, 6 клас
Изгрев

Авторката в средата на снимката и нейните малки 
почитатели.
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Преди прожекциите.

ПОЕТИЧЕН КЪТ

ДОБРУДЖА
Защо се връщам все назад, не зная. 
По пътя минах хиляди земи 
и Добруджа не е за мене раят, 
но все ме вика тихо:„Остани!”.

Замряло селото сред пущинака, 
клепалото измъчено гълчи – 
комините му никого не чакат, 
а в изворите времето мълчи.

Прегръщам плахо старите руини – 
те дишат още живи из пръста. 
Погребани са хиляди години 
в браздите на безводната земя.

И всеки спомен в приказка се сплита, 
изгрява бавно в нощната тъма. 
Но жив е… И невидимо полита 
във времето, навявайки тъга.

И „все по тèля», знам, ще се завръщам 
при болката, при своето сърце. 
Нали небето никога не свършва, 
ръцете щом превръщаме в криле.

Мълча. Вода загребвам с двете шепи, 
наричам тази суша за порой 
със песните си тъжни, недопети... 
Полето ме прегръща с вълчи вой.

Но в него чувам шепота на баба, 
чешмата ни на двора как тече. 
Отпивам глътка, сетната награда, 
с която зърнах своето небе...

Нели Господинова

От 1 октомври стартира
новият творчески сезон 2022/23

на ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ШАБЛА

ЗА ВАС ДЕЦА
предлагаме следните

КРЪЖОЦИ, КЛУБОВЕ И СЪСТАВИ

1. „Ха да тропнем“ (народни танци с Гери) ... /ДГ “Дора Габе”/
2. Руски език  ...................................................... /ДГ “Дора Габе“/
3. „Игрите на баба и дядо“ ................................................. I клас
4. Английският – лесен и интересен ................................. I клас
5. Клуб „Славейчета“    ................................................... II-III клас
6. Клуб „Палитра“ ........................................................... IІ-III клас
7. Буратино ..................................................................... II-III клас
8. Мажоретен състав .................................................... II-IV клас
9. Клуб „Аз, малкият журналист“ ................................ III-V клас
10. Клуб „Природолюбител“ .......................................... III-V клас
11. Клуб „Пей с мен“ ....................................................... IV-VI клас
12.  Куклено-театрален състав ..................................IV-VI клас
13. Еко-арт ателие (изобразително и приложно 
      изкуство) ................................................................... IV-VI клас
14. Клуб „Млад огнеборец” ............................................V-ІX клас

ВСИЧКИ ФОРМИ СА БЕЗПЛАТНИ
Заявления за записване: 

ОДК тел: 05743/ 50-41

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА 
ВСИЧКИ ПООТРАСНАЛИ МАЛЧУГАНИ
Общински детски комплекс – Шабла обявява акция 
по набиране на части от конструктор „Лего“

Ако Вашето дете е на въз-
раст, в която интересите му 
вече са надраснали любимите 
конструктори, нямате на кого 
да ги предадете и те стоят не-
използваеми у дома, ние, кръ-
жочниците от ОДК Ви даваме 
една добра алтернатива: може 
да донесете излишните час-
ти при нас и ние ще намерим 
приложението им в организи-
рането на регулярни лего-ра-
ботилници в Комплекса. Не е 
необходимо да сте запазили 
кутията и инструкциите за из-
работване на определената фи-

гура, както и да имате всички 
части от изделието (въпреки 
че  - ако са налични – е добре 
да ги донесете). Идеята ни е 
чрез събраните строители да 
стимулираме едно следващо 
поколение да се справя чрез 
творчество и изобретателност 
с предизвикателствата на ми-
ни-строителството.

При желание – носете Ваше-
то старо Лего в ОДК-Шабла, ул. 
„Комсомолска“ 12

Забележка: Ще приемаме 
само конструктори на тази 
марка.

КАРТИНИ НА ЛИЛЯНА РУСЕВА ВДЪХНОВЕНИ ОТ 
СЕВЕРНОТО ЧЕРНОМОРИЕ

В последния работен ден на 
миналата седмица в Зеленият 
образователен център беше 
представена изложбата на ху-
дожничката Лиляна Русева, на-

речена „Брегове“.
Събитието откри ръководи-

телят на центъра, д-р Даниела 
Тодорова. Тя разказа накратко 
за автора. Родом от Банско, но 

от 30 години живее и твори 
в Добрич. Картините й са за-
печатали познати на всички 
ни места по нашето Черномо-
рие. Платна, които те грабват 
и стоплят душата ти, защото 
„морето е моята стихия и мое-
то вдъхновение“.

След романтичната раз-
ходка присъстващите бяха 
поканени на прожекциите на 
авторски некомерсиални фил-
ми, представени от сдружение 
„Национална федерация алтер-
нативно кино“.

Изгрев
Д-р Даниела Тодорова вляво представя гостуващия художник 
Лиляна Русева-до картината с лавандулови полета.

Отляво надясно отличените Давид Марчев, Велизара Калчева, 
Ивелин Николов и Моника Монева. По време на празника в Дуранкулак.

Кметът на общината и Маргарита Тодорова.

Вълнуващ момент и за първолаците от Дуранкулак.

Директорът Петранка Валентинова.

Най-малките възпитаници на училището в Шабла.

В ОБЩИНА ШАБЛА ТЪРЖЕСТВЕНО СЕ ОТКРИ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 
Следва от стр.1

От името на родителите с 
приветствени думи към пър-
вокласниците и техните учите-
ли Виолета Балева и Мариета 
Трайкова се обърна Дияна Ди-
митрова.

По традиция директорът 
ливна менче с вода, след което 
първокласниците преминаха 
през символичния буквар на 
знанието, опитаха питка с мед 
и влязоха в класната стая.

Тържеството в ОУ „Св. 
Климент Охридски“ с. Дуран-
кулак започна в 10,00 часа. Да 
уважат откриването на нова-

та учебна година тук дойдоха 
кметът на община Шабла Ма-
риян Жечев и заместниците му, 
кметът на с. Дуранкулак Весе-
лин Йорданов, родители, чита-
лищни дейци, възпитаници на 
изнесената група „Слънце“ при 
детска градина „Дора Габе“.

Директорът на училището 
Маргарита Тодорова поздрави 
всички с първия учебен ден. 

Пожела да е здрава и успеш-
на учебната година. Благодари 
за подкрепата и съдействието 
на всички, които допринасят 
за положителните резултати в 
работата на училището. С думи 

на благодарност се обърна и 
към общинското ръководство. 
Кметът на община Шабла при-
ветства присъстващите. От 
името на родителите на първо-
класниците здраве и успех по-
жела Мая Лютфи. Тържеството 
продължи със стихове, посве-
тени на празника.

Директорът ливна менче с 
вода, а първокласниците пре-
крачиха символичния буквар 
на знанието, подкрепиха се с 
късче питка с мед и се отпра-
виха към класната стая, воде-
ни  от своята учителка Силвия 
Славова.

Вълнуващ бе денят и за въз-
питаниците на ДГ „Дора Габе“ 
гр. Шабла, за които също за-
почна учебната година. Децата 
се събраха на откритата сцена в 
двора на детската градина след 
лятната ваканция. Директорът 
на ДГ „Дора Габе“ Теодора Въл-
чанова ги приветства с „Добре 
дошли“ и им пожела да са здра-
ви, любознателни, послушни и 
активни при посещенията си в 
детската градина, защото тук 
винаги е интересно и весело. 
После децата пяха, рецитираха, 
танцуваха.  

Изгрев
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ПРАЗНИК НА ПЛОДОРОДИЕТО ШАБЛА 2022 ГОДИНА
Следва от стр.1.

Част от празника беше ку-
линарно състезание, в което се 
включиха 4 отбора – от гр. Ша-
бла, с.Смин, с.Езерец и с.Кра-
пец. Всеки отбор бе съставен от 
двама майстор-готвачи, които 
трябваше да обезкостят, разфа-
соват и панират пилешко месо 
в рамките на 30 минути пред 
зоркия поглед на публиката. 
Преди времето да изтече първи 
своите пилешки хапки пригот-
ви отборът от Смин – майка и 
син Донка и Йордан Недеви. 
Те спечелиха в крайното кла-
сиране и според журито – Ути 
и двама негови малки помощ-
ници.

В надпреварата взе участие 
и отборът на Момчил Сарандев 
от Шабла. След приключването 
на състезанието нашият ресто-
рантьор получи наградата си 

от агенция Вип Комуникейшън  
за „Устойчиво развитие през 
годините“ сред туристически-
те лидери по Черноморието от 
Иван Табаков – председател на 
Варненската търговско-индус-
триална камара.

По традиция, журито обхо-
ди, вкуси и оцени и щандовете.

За най-добър земеделски 
производител беше отличен 
Стефан Исев от Шабла. Спе-
циалната награда на журито за 
семейно участие отиде при се-
мейство Росица и Йордан Йор-
данови.

Кметство село Горичане се 
окичи с наградата „Най-вкусно 
местно ястие“. Наградата „Най-
добре аранжиран щанд“ отиде 
в село Тюленово. Баба Катя от 
селото демонстрира пред жу-
рито как се свиват сърмички от 
черничеви листа.

Най-вкусното тестено из-
делие беше приготвено в село 
Дуранкулак. Най-характерния 
обреден хляб бяха приготвили 
дамите от ПК „Бонка Добрева“ 
с.Крапец.

Отличието „Най-богат 
щанд“ отиде в село Пролез. 
Село Езерец получи награда за 

най-нестандартен щанд.
В конкурса за най-едър зе-

ленчук журито класира чесъ-
нът на Георги Букоров, тикви-
те на Елена и Румен Желеви и 
Диана Димова от Шабла, ала-
башът на Атанаска Букурова и 
патладжанът на Веселин Йор-
данов. В този за най-едър плод 
отличените бяха: Елена и Ганчо 
Ганчеви, произвели диня през 

септември и Мария и Тодор 
Господинови за тяхните аро-
матни и огромни праскови.

При проливен дъжд бяха 
връчени наградите на сцената. 
Но и лошото време не уплаши 
музикантите и солистите от 
Виевска фолк група с ръково-
дител Емил Узунски. Те се ка-

чиха на сцената и раздадоха за 
публиката. По-смелите се хва-
наха на хоро дори в дъжда.

През всичките години на 
фестивала, така и тази, водещ 
на Празника на плодородието 
беше нашият съгражданин, ак-
тьорът Димитър Ялнъзов.

Да си пожелаем „До нови 
срещи“ догодина по същото 
време.

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ШАБЛЕНСКИЯТ ОТБОР ПО ПОДВОДЕН 
РИБОЛОВ „ПОРТУС КАРИА“ В СЪСТЕЗАНИЕТО ЗА КУПА “ВАРНА“ 

Здравейте, скъпи шабленци, 
приятели на морето, на мор-
ското дело и на подводните 
спортове. 

На 17.09.2022 г. в условията 
на безупречна организация, 
приятелска атмосфера, прият-
но време и рибно море, се про-
веде състезанието по подводен 
риболов за купа „Варна“ – по-
следен кръг от серията турни-
ри за купа „България-2022“ на 
Българската федерация по под-
водни спортове (БФПС). Това 
беше един прекрасен и успешен 
ден за Морски клуб „Портус 
Кариа“, който в импровизи-
раното отборно класиране би 
заел втора позиция. Възста-
новяващият се след сърдечна 
операция наш състезател Пе-
тър Петров показа на всички, 
че когато имаш желание, дух, 
талант и упоритост, няма как-
во да те спре. След две добри 
негови участия в състезанията 
за купа „Несебър“ и купа „Ген-
чо Павлов“, във Варна Петър се 
класира на косъм от бронза. 

Надпреварата се проведе 
в 5 часа в акваторията между 
местност Карантината на се-
вер и нос Иланджик на юг, като 

участие взеха 43 състезатели от 
8 български клуба. Съдийство-
то беше поверено на безком-
промисния Ивайло Иванов от 
клуб „Ватус Про“, Президентът 
на БФПС Марио Христов беше 
делегиран комисар, а председа-
телят на „Портус Кариа“ Ди-
митър Франгов се ангажира да 
протоколира резултатите. 

От шабленския отбор взеха 
участие 7 състезатели – Ангел 
Златанов, Венцислав Георгиев 

(капитан), Злати Димитров, 
Димитър Франгов, Николай 
Пейков, Петър Петров и Янаки 
Янакиев. За съжаление Ники 
Пейков не можа да гмурка, 
поради запушени синуси и 
невъзможност да изравнява, 
което го принуди да излезе 
от състезанието по-рано. По-
желаваме му здраве и повече 
късмет занапред. В условията 
на силна конкуренция, нашите 
момчета показаха професиона-

лизъм, упоритост и търпение, 
в резултат на което направиха 
страхотно представяне с 3-ма 
класирани в 10-ката. Благода-
рение на предадените 6 врани, 
1 морска хиена и 1 скорпид 
с общо тегло 5,125 кг. Петър 
Петров се класира 4-ти, като 
много малко не му достигна да 
спечели бронза. Янаки Янакиев 
пък зае 6-то място също раз-
нообразен улов – платерина, 2 
морски хиени и 4 врани. Злати 

Димитров се класира на 8-мо 
място с 6 морски врани. Ангел 
Златанов предаде 5 платерини, 
но за съжаление само две бяха 
валидни с тегло над 300 гр. Ди-
митър Франгов също записа в 
актива си 2 валидни платерини. 

Състезанието спечели пред-
ставителят на клуб „Несебър“, 
намиращият се във върхова 
форма Веселин Томов, следван 
от съотборникът си и национал 
на България Мирослав Илчев. 

Бронзът отиде при представи-
телят на един от отборите-до-
макини „Ватус Про“ Любен 
Ловчев. Честито на призьорите!

След това отлично предста-
вяне на шабленските харпу-
нисти изпращаме един много 
приятен и по-рибен сезон в се-
рията състезания за купа „Бъл-
гария“. След поредното класи-
ране на наши състезатели в 10, 
можем да кажем, че 2022 е сред 
сполучливите години за Мор-
ски клуб „Портус Кариа“. До 
края на сезона на момчетата от 
„Портус Кариа“ им предстои 
най-важното участие в 54-то 
Републиканското първенство 
в гр. Приморско в периода 
23-25 септември, където от-
ново ще се целят нависоко и 
ще продължават усърдно да 
защитава честта на Община 
Шабла и шабленската морска 
школа!

Стискайте палци за едно до-
бро шабленско представяне в 
Държавното първенство. Вяр-
вам, че този отбор има голям 
потенциал! До нови срещи!

Димитър Франгов
Председател на СНЦ 

„Морски клуб Портус Кариа“
Отборът на „Портус Кария“ в това състезание.

Отляво надясно: Янаки Янакиев и Петър Петров с техния улов.

Щандът на Пролез  - рекордьор по приготвени ястия, 75 на брой.

Награждаването на Момчил Сарандев.

Вивска фолк група на шабленска сцена.

Победителите в приготвянето на пилешки хапки.

Ути  получава ценни съвети от баба Катя.

ДАРИТЕЛИ

ЗА ПРАЗНИКА НА 
ПЛОДОРОДИЕТО ШАБЛА 2022
1. Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури“ – 

осигурили    риба за рибния курбан  за Празника
2. Ветеринарен кабинет  на д-р Росица и Йордан Йорданови – 

гр. Шабла – направили дарение за закупуване на продуктите, 
необходими за приготвянето на пилешкото месо със 
зеленчуци от Ути

3.  „Роси-Ел-Джи“ гр. Шабла – осигурили част от кухненското 
оборудване за Празника

4. Пекарна Драгомира 96 – гр. Каварна – дарили 500 бр. 
хлебчета за Празника

5. МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ – осигурили мидите за 
Празника 

6. Димитър Марчев от с. Крапец – осигурил необходимия 
зеленчук за приготвяне на пиле със зеленчуци във вълшебния 
тиган на Ути Бъчваров

7. Веселин Йорданов от с. Дуранкулак – осигурил продуктите за 
лютеницата за Празника.
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