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„Жената е всичко на този свят! Заради нея правим всяко нещо, независимо дали го признаваме.“
Джоко Росич

МИСЪЛ НА БРОЯ РУСЛАН МЪЙНОВ  
и „Любими руски песни“

С концерта си под съпро-
вода на Симфоничния 
оркестър от гр. Шумен - 
диригент Левон Манукян, 
популярният изпълнител 
ще гостува в Шабла. 
Поводът е Осми март – 
международният ден на 
жената, и станалата вече 
традиция кметът на об-
щина Шабла да поздрави 
нежната половина по слу-
чай празника.

Г-Н МАРИЯН ЖЕЧЕВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА, 
КАНИ ВСИЧКИ ЖЕНИ НА  

6 МАРТ (СРЯДА) ОТ 18,00 ЧАСА 
В ЗАЛА НА ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА 1894“ ГР. ШАБЛА.

Заповядайте, за да се насладите на неостаряващите хи-
тове от руски филми, цигански романси и любими песни от 

няколко поколения.
Очакваме Ви!

На 27 февруари заседава 
Общинският съвет в Шабла. 
На заседанието присъстваха 10 
от 11-те общински съветника. 
Предварително обявеният дне-
вен ред включваше 10 докладни 
записки за разглеждане.

Първата разгледана доклад-
на записка касаеше приемане-
то на средносрочна бюджетна 
прогноза за местни дейности в 
община Шабла за периода 2020-
2022 година по показатели от 
единната бюджетна класифи-
кация.

Съветниците допълниха 
приетата Програма за упра-
вление и разпореждане с имо-
ти общинска собственост за 
2019 година. Дадоха съгласието 
си да се отдаде под наем чрез 
публичен търг с тайно надда-
ване имот-частна общинска 

собственост за складово поме-
щение - едноетажна масивна 
сграда с площ 64.00 кв.м.в Ша-
бла. Одобриха начална тръжна 
цена в размер на 64.00 лв. с вкл.
ДДС на месец. Договорът за 
наем ще бъде сключен за 5 го-
дини.

Местните депутати опреде-
лиха пасищата, мерите и лива-
дите, предназначени за инди-
видуално и общо ползване по 
землища на територията на об-
щина Шабла, описани в списък 
на свободните пасища и мери в 
община Шабла за отдаване под 
наем за стопанската 2019/2020 
година.

Отчетът на кмета на община 
Шабла за изпълнение на Про-
грамата за управление през 
третата година от мандат 2015-
2019 година също беше приет.

Тук кметът на община Ша-
бла, Мариян Жечев обясни, че 
през 2018 година са направени 
подобрения в административ-
ното обслужване и опрадели 
като най-съществено разви-
тието на Общия устройствен 
план (ОУП) на Общината. Към 
днешна дата ОУП е в Минис-
терството на околната среда и 
водите за оценка. И през тази 
година ще се работи върху из-
пълнението на обектите, които 
са започнати. Подобрява се ин-
фраструктурата. Господин Же-
чев посочи още, че основният 
проблем при кандидатстването 
по проекти е демографският 
фактор, където средствата се 
отпускат на брой жители на об-
щина Шабла.

Съветниците приеха Отче-
та за извършените дейности 

за периода 1 януари-31 декем-
ври 2018 година по изпълне-
нието на Общинския план за 
действие за 2018 година, за 
подкрепа на интеграционните 
политики 2015-2020 година. 
По тази докладна записка Кме-
тът на Общината каза, че при-
ключва работата по първия 
проект. На 7 март предстои 
подписването на договор за 
нов проект, който ще обхва-
не деца от детската градина. 
Много е направено през годи-
ните, но основният проблем в 
община Шабла, е жилищният. 
Подадени са 70 заявления за 
настаняване.

„Добро отношение и анга-
жираност на участниците по 
проекти“- определи виждането 
си кметът Жечев.

Продължава на стр.2

ЗАСЕДАВА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

НЕЩО НОВО!
За по-тържествено откриване и провеждане на Вашето ме-

роприятие (събрание, родова и земляческа срещи, бележита 
за вас дата или тържество), смесен хор “Патриот“ при Съюза 
на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР)  и 

от името на читалище „Зора 1894“ Шабла, ви предлага за 
начало на тържеството ви, изпълнение на патриотични и 
стари градски песни, за повдигане духа и настроението на 

присъстващите.
Драги съграждани, от община Шабла, 

поканете ни, ние ще се отзовем!
Превозът е осигурен от общинска администрация - Шабла.

За контакти: 
0898 711 450 – Стойчо Захов, ръководител на групата.

ПОКАНА
Библиотеката при НЧ „Зора 1894“ гр.Шабла

ВИ КАНИ НА
среща - разговор 

със Сашка Александрова 
и представяне на книгата

„Раждането на 
щастливата жена“

На 7 март (четвъртък) от 
17.30 часа

в художествената сбирка на читалището.

МИЛИ ДАМИ,
общинската структура на 

ГЕРБ Шабла, 
ВИ ПОЗДРАВЯВА ПО СЛУЧАЙ  

МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЖЕНАТА -  
8 МАРТ!

Вие сте тези, които носите красотата и светлината , тези, които 
даряват най-ценното на света – човешкия живот, тези, които 
осигуряват уюта и разбирателството във всеки дом.
Бъдете здрави, нежни и всеотдайни, неотстъпчиви, когато е 
нужно, обичащи и обичани!
Нека настъпващата пролет ви зареди с положителни емоции и 
много топлина!
Не забравяйте, че вашето призвание е да правите света по-кра-
сив!

Честит 8-ми март!

На 1 март в Шабла се про-
веде тържествен концерт, пос-
ветен на 141-та годишнина от 
Освобождението на България.

Той започна с Химна на 
Република България и изпъл-
ненията на Градския духов ор-
кестър, след което думате бе 

дадена на кмета на община Ша-
бла, Мариян Жечев. 

В словото си той разказа за 
събитията станали през 1878 

година, за героите, които пом-
ним и днес.

В празничната програма 
участие Градския хор с дири-
гент Силвия Вангелова и ко-
репетитор Виолина Каради-
мова. Поетична композиция 
изпълниха Ралица Маринова 

от ДГ „Дора Габе“, ученици от 
СУ „Асен Златаров“, Ваня Яна-
киева от Центъра за социална 
рехабилитация и интеграция, 

Пламена Маринова от ЦОП и 
Тодор Жечев от ОА Шабла.

Фолклорна група „Добру-
джанка“, нейният солист - Ро-
сица Кръстева и детска фол-
клорна група „Добруджанчета“ 
при НЧ „Зора 1894“ Шабла, с 
ръководител Жана Рачева и ко-

репетитор Галин Ганчев, изпъл-
ниха патриотични песни. Своя 
поздрав от сцената отправи и 
смесен хор „Патриот“ с ръково-
дител Стойчо Захов.

Редовни и обичани от пуб-
ликата участници във всеки 
концерт са мажоретките при 
Общински детски комплекс, 

водени от Надя Иванова.
На сцената се качиха са-

модейците от певческа група 
„Бонка Добрева“ и танцов със-
тав „Карапчанка“ от село Кра-
пец.

В концерта се включиха 
танцьорите от детски танцов 

състав „Бърборино“ и младеж-
ки танцов състав „Българка“ 
при НЧ „Зора 1894“ Шабла с 
ръководител Гергана Дафова и 
гост-хореограф Стоян Госпо-
динов.

Събитието съвпадна с Деня 
на самодееца, 1 март. 

Изгрев

С КОНЦЕРТ ОТБЕЛЯЗОХМЕ 141 ГОДИНИ 
ОТ ОСВОБОЖДАНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
На 1 март празнуваха и самодейците в Общината

Кметът на община Шабла, Мариян Жечев, поздрави съгражда-
ните си с Празника.

Поетичният рецитал

Младежки танцов състав „Българка“ на сцената.

ДТС „Бърборино“
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КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

На най-високи цени!
Телефон за контакт: 0887/70-75-41

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
АКАЦИЯ ЦЕПЕНИЦИ – 90 лв. за кубик
ГЛЕДИЧ, МЕШЕ, ЯСЕН:
Трупчета – 95 лв. за кубик   цепеници – 100 лв. за кубик
Осигурен безплатен транспорт за гр. Шабла
Ул. „Чипровска“ №10

Телефон за контакт: 0888/ 94-35-26

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ  
в общините Шабла, Каварна,  

Балчик и Г.Тошево. 
Teл:0579 7 70 11, 0885 838 354

ПРОДАВАМ
Ябълки и боб

Тел. за контакт: 0894/72-56-84

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
ВСИЧКИ ВИДОВЕ 
ЗАСТРАХОВКИ

на най-добри цени
Шабла, ул.“Кубрат“ №1

Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
дограма PVC И AL, ковано желязо

огради, порти, портали, интериорни и 
входни (блиндирани) врати

Шабла, ул.“Кубрат“ №1
Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

ПРОДАВАМ ЧИЗЕЛ, ДИСКОВА 
БРАНА И КУЛТИВАТОР  
В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ

Цена по договаряне.
Телефон за контакт: 0889/95-00-08

ЗП МИЛЕН РАЙЧЕВ
НАЕМА И КУПУВА

земеделска земя в района
на най-добра цена.

Телефон за контакти: 0895 60 75 50

НАЕМАМ ЗЕМЯ
В землището на община Шабла,  

срещу добра рента.
Тел. за контакт - 0888/85-29-54

ПРОДАВАМ
ДВА ДЕКАРА ПРАЗНО МЯСТО,  

В ЛОЗОВИЯ МАСИВ НА ШАБЛА.  
(пътя за с. Горичане)

Тел. за връзка:0897/66-42-96

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 7 март 2019 година 

се навършват 
9 месеца от смъртта на

ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ 
ВАРНАЛИЕВ

Не можем да те върнем, туй е вярно, 
смъртта не може никой да възпре,

но в паметта ни благодарна
навеки няма да умреш.

Ще те помним и вечно ще скърбим.

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 5.03.2019 година се навършват 

20 години 
от смъртта на нашия скъп баща и дядо

СТАВРИ СТОЯНОВ 
НЕДЯЛОВ  

 починал на 81 години

Живеем с обичта и спомена за теб. 
Благодарим за примера,  

който ни остави!
Обичаме те! Почивай в мир!

От семейството

ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
АКАЦИЯ –  95 лв. цепеници

ГЛЕДИЧ, ЯСЕН И МЕШЕ – 100 лв. цепеници
Осигурен транспорт в рамките на гр. Шабла

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

 РЕСТОРАНТ „МОРСКИ БРИЗ“ СЕЛО КРАПЕЦ
 НАБИРА ПЕРСОНАЛ:

* готвачи – 1 600 лв.
* сервитьори – 600 лв.+3% от оборота
* миячки – 700 лв.

Осигурен транспорт.

Телефон: 0897 492 574

ПРОДАВАМ
Холова гарнитура в идеално състояние.

Тел. за контакт – 0897/24-13-28

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГРАД ДОБРИЧ
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД ШАБЛА

ГРАФИК
За провеждане на ежегодните срещи на Полицейския инспектор, 
мл.полицейски инспектор и други служители от Районно упра-

вление град Шабла с обществеността и органите на местно 
самоуправление в населените места от община Шабла.

1.Село Тюленово – 6.03.2019 година от 10.00 часа;
2.Село Горун –  7.03.2019 година от 11.00 часа;
3.Село Горичане –  11.03.2019 година от 11.00 часа
4.Село Пролез –12.03.2019 от 10.00 часа;
5.Село Езерец – 13.03.2019 година от 10.00 часа;
6.Село Крапец – 14.03.2019 година от 11.00 часа;
7.Село Ваклино – 15.03.2019 година от 10.00 часа;
8.Село Смин –15.03.2019 година от 11.00 часа;
9.Село Божаново – 18.03.2019 година от 11.00 часа;
10.Село Черноморци –19.03.2019 година от 10.00 часа;
11.Село Захари Стояново –20.03.2019 година от 10,00 часа;
12.Село Граничар –21.03.2019 година от 11.00 часа;
13.Село Дуранкулак –22.03.2019 от 11.00 часа;
14.Град Шабла –27.03.2019 година от 14.00 часа.

Предлага: Н-к група ОП
Ст.инспектор Стефан Рашков

ДОБРЕ ДОШЛА ПРОЛЕТ!
ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР  

“СЕМИРАМИДА”, С.ЕЗЕРЕЦ 
Има удоволствието да ви информира, че ще гостува на 

Градския пазар в Шабла по случай международния ден на 
жената на следните дати: 6-ти, 7-ми и 8-ми март от 

9.00 до 12.00 часа.
Ще ви предложим от нашите красиви цветенца.
Традиционните  пролетни:
* парички;
* теменужки;
* карамфил
* и други изненади.
От нас ще може да си закупите още :
* пролетни луковици на гладиоли, лилиуми и далии;
* зеленчукови семена.
В градинския център продаваме и овощни дръвчета.
Приемаме заявки за туи.
Работно време: - понеделник - събота – 9.00 до 17.30 часа
Почивен ден – неделя 

Телефон за контакти - 0887 53 27 19 
www.semiramida-garden.com

СЪОБЩЕНИЕ

Следва от стр.1
Определени бяха максимал-

ни цени на таксиметров превоз 
на пътници за един километър 
пробег на територията на об-
щина Шабла:

* дневна тарифа – 1,50 лв./км.;
* нощна – 2,00 лв./км..
Единодушно беше гласува-

но, община Шабла да участва 
в партньорство с общините 
Балчик и Каварна с проект по 
Процедура чрез директно пре-
доставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ по проект „Па-
тронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания-Ком-
понент 2 по ОП „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 
година и одобрява подписва-
нето на споразумение за парт-
ньорство с общините Балчик и 
Каварна. Тук кметът на общи-

на Шабла обясни, че ще бъдат 
отпуснати 300 хил.лв. за трите 
общини, като водеща ще бъде 
община Балчик. По проекта 
ще бъдат обхванати 19 потре-
бители в Шабла. Услугата ще се 
извършва в Домашен социален 
патронаж. За целта са предви-
дени ремонтни дейности и за-
купуване на оборудване. До 15 
март трябва да се кандидатства 
за одобрение.

Последната докладна за-
писка, която беше разгледана 
на заседанието се отнасяше до 
разрешаване изработването на 
проект за изменение на ПУП-
ПРЗ по плана на СО „Кария“ за 
„За морски клуб и пристанищ-
на инфраструктура“. Кметът 
Жечев обясни, че се отнася за 
някогашния морски клуб. 

Йорданка Радушева

ЗАСЕДАВА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

П О К А Н А
Н.Ч.”Свобода 1941” с.Горун, община Шабла
свиква отчетно събрание, което ще се проведе на  

22 март 2019 година от 16.00 часа в сградата на читали-
щето, при следния

  ДНЕВЕН РЕД
 1. Отчет на дейността на читалището.
2. Финансов отчет.
3. Отчет на проверителната комисия за 2019 година.
4. Утвърждаване на годишната програма на дейността на чи-
талището.
5. Други.

Молим, всички членове на читалището  
за присъствие на събранието.

При липса кворум, събранието ще се проведе един час по 
късно, на същия ден и място.

Читалищно настоятелство                

П О К А Н А
Народно читалище „Слънце 1871” с.Крапец, 

КАНИ СВОИТЕ ЧЛEНОВE НА РЕДОВНО ОБЩО 
СЪБРАНИЕ,КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ 

на 15.03.2019 година от 18:00 часа в залата на с.Кра-
пец,  при следния  

ДНЕВЕН РЕД:
1.Доклад за дейността за 2018 г.
2.Финансов отчет за 2018 г.
3. Проекто-бюджет за 2019 г.
4.Освобождаване на членовете на  настоятелството, про-
верителната комисия  и председателя, поради изтичане 
на мандата. Избор на членове на настоятелство, прове-
рителната комисия и председател.
 При липса на кворум, събранието ще се проведе един 
час  по-късно, на  същата дата   и място.

От Читалищно настоятелство 

Община Шабла на основание 
чл.128, ал.3 от Закона за устрой-
ство на територията (ЗУТ) съ-
общава, че е изработен ПУП-ПЗ 
(Подробен устройствен план 
– план за застрояване) на ПИ 
24102.201.2 по плана на селоДу-
ранкулак, община Шабла, област 
Добрич.

Подробният устройствен 
план може да бъде разгледан в 

общинска администрация гр.Ша-
бла, стая 105 (Техническа служба) 
ина официалната страница на об-
щината.

В 14-дневен срок от съоб-
щението по чл.128, ал.5 от ЗУТ, 
заинтересованите лица могат да 
направят писменни възражения, 
предложения и искания по про-
екта за устройствен план до Об-
щинска администрация – Шабла.

ТЪРСЯ 
ШОФЬОР НА МИКРОБУС. 

Целогодишна заетост с включени осигуровки.
Телефон:  0885 485 144

ОБЯВА
ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ДЮНЕРИ ОТВОРИ ВРАТИ В ШАБЛА НА 

ул. „Комсомолска“, срещу сградата на  
СУ „Асен Златаров“ - бившата обущарница.

Работно време: от понеделник до събота, от 7.30 до 
17.30 часа, почивен ден-неделя.

ПОКАНА
УС на Кооперация „ Изток” гр. Шабла свиква  

РЕДОВНО ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО  СЪБРАНИЕ  
на всички свои членове, което ще се проведе на 30.03.2019 
година от 8,30часа в залата на кооперацията при следния

ДНЕВЕН РЕД
1.Утвърждаване решения на УС за приемане и освобождаване 
на членове на кооперацията.
2. Отчет на УС за годишната дейност на кооперацията през 
2018 година. Основни насоки за развитие през 2019 година.
3. Годишен финансов отчет.
4. Отчет на КС за 2018година.
При липса на кворум  общото събрание ще се проведе един 

час  по късно на същите ден и място.
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Бъди жена! – ще кажа нежно аз. 
Защо със друго пак да те сравнявам. 
На твоя поглед и на твоя глас 
не се научих как да устоявам. 
 
Преследвана и търсена бъди. 
Мишена за очите на мъжете. 
Да бъдеш друга просто не върви - 
така са те създали боговете. 
 
Пали пожар във мъжките сърца 
със тайнството, което притежаваш. 
Накратко казано – бъди жена, 
загадки продължавай да създаваш. 
 
Загадка даже ти си остани, 
така ще бъдеш по-недостижима. 
Дори животът да се измени - 
теб просто трябва, трябва да те има!

Валентин Йорданов

На 7 март (четвъртък) от 
17.30 часа, Сашка Александро-
ва ще представи в Художестве-
ната сбирка на НЧ „Зора 1894” 
гр. Шабла своята книга „Ражда-
нето на щастливата жена”,  из-
дадена 2017 година от издател-
ство „Абагар”. 

Проявата е организирана от 
библиотеката при Народно чи-
талище „Зора”.

Сашка Александрова за-
вършва българска филология 
във Великотърновски универ-
ситет „Свети свети Кирил и 
Методий” и журналистика в 
Софийския университет. Рабо-

ти като журналист във велико-
търновския вестник „Борба”. 
Автор е на пет стихосбирки: 
„Пъстро сърце”, „Врата през 
дъжда”, „Неволно”, „Дъщерите 
на Кай” (в съавторство с Ма-
рина Петрова) и „Надежда за 
още”. Стиховете й са поместени 
в поетични сборници, анто-
логии, литературни издания, 
сайтове. „Раждането на щаст-
ливата жена” е първата й книга 
в проза. Пише и актуална пуб-
лицистика и есеистика. Автор е 
на текстове на редица популяр-
ни песни на дует „Ритон”, Ваня 
Костова и Вероника.

САШКА АЛЕКСАНДРОВА ПРЕДСТАВЯ
„РАЖДАНЕТО НА ЩАСТЛИВАТА ЖЕНА”

ДОБРО ДЕЛО

По случай 1-ви март, потребителите на Домашен социален па-
тронаж  гр.Шабла и на филиала в с.Ваклино, получиха мартенич-
ки изработени от сръчните ръце на жени към НЧ „Отец Паисий 
1901“ с.Езерец.

Изказваме благодарност за инициативата на кметския намест-
ник Петранка Георгиева и читалищния секретар Александра Вели-
кова за приятната изненада!

Севдалина Илиева, ръководител ДСП

СКЪПИ ПРОЛЕЗЧАНКИ,  
ЧЕСТИТ 8-МИ МАРТ!

Независимо от годините,
 запазете красотата си-
красота, която е изписана на лицата Ви, която струи
от очите Ви , която искри 
в усмивката Ви и блика
в топлия Ви глас, защото Вие
сте истински жени-
силни, горди и добри,
бъдете такива, каквито 
сте
обичащи и обичани-
Бъдете жени!

С уважение:  
СТОЯНКА ТОДОРОВА,

кметски наместник,
 село Пролез

Баба Марта днес разнася
пълна кошница с цветя
и на всеки на ръката
връзва някаква мечта.

По традиция, и тази година 
баба Марта дойде в Общински 
детски комплекс  Шабла, за да 
върже мартенички на децата от  
първи клас при СУ “Асен Злата-
ров“. 

Седнали около софрата, те 
дочакаха скъпия гост - баба 
Марта.

С песни, танци и стихчета 
децата я зарадваха и я накара-
ха да се усмихне. Тя пък от своя 
страна ги закичи със символа 
на пролетта - мартеницата, с 
пожелание за здраве, радост и 
сбъднати мечти.

Изгрев

За поредна година, децата 
от група „Мечо Пух”, с.Крапец 
при ДГ”Дора Габе”, гр. Шабла, 
посрещнаха и поздравиха Баба 
Марта с песнички и стихчета, а 
тя на свой ред им показа от как-
во и как се правят мартенички-
те,  и защо се закичваме с тях. 

После им разказа за свои-
те единадесет братя, особено 
за Голям Сечко и Малък Сеч-
ко, които й изпили винцето. 
После Баба Марта им показа  

най-първомартенските обра-
зи   на Пижо и Пенда и споде-
ли тяхната фолклорна легенда. 
Накрая, закичи всяко дете с 
мартеничка, за да са бели и чер-
вени, румени, засмени.

Малчуганите получиха мар-
тенички и от кмета на община 
Шабла, Мариян Жечев, с поже-
лание за здраве и весели игри.

Колективът на група  
„Мечо Пух”-  

с.Крапец

...Да са бели и червени...

На 1-ви март - Баба Марта, 
за поредна година дойде при 
децата от група „Слънце“ с. Ду-
ранкулак.

Тя им разказа легендата за 
хан Аспарух, за Пижо и Пен-
да.

Подари на всички деца мар-

теници, а те от своя страна я 
поздравиха, като рецитираха, 
пяха за мартеничката и танцу-
ваха.

Едни чудесни малки палав-
ници, на които Баба Марта по-
жела да са здрави, послушни, 
весели и засмени.

Благодарим от сърце на 
всички, които зарадваха децата 
и колектива на ДЯ „Радост“, по 
случай 1-ви март!
Бъдете винаги благосклонни!

Бъдете здрави, румени и засмени.
Честита Баба Марта!
Честит 8-ми март!

Колективът на ДЯ „Радост“ 
Шабла

В навечерието на Национал-
ния празник 3-ти март децата 
от група „Звездичка“ към ДГ 
„Дора Габе“ в Шабла изнесоха 
пред най-близките си търже-
ство, посветено на паметната 
дата, на събитията и лично-
стите, довели до нея. Малчу-
ганите, които са тазгодишните 
абитуриенти на учебното за-
ведение, показаха завидни по-
знания върху родната история 

от периода на национално-ос-
вободителните борби. Ботев, 
Левски, Раковски и Бенковски 
намериха място в разказите, 
стиховете и песните им. Накрая 
децата развяха трибагреничета 
и получиха книжки от кмета на 
Общината, който уважи съби-
тието заедно с председателя на 
Общинския съвет, д-р Йордан-
ка Стоева.

Десислава Донева

На 27 февруари в детския 
отдел на читалищната библи-
отека, се проведе викторина с 
ученици от 6 и 9 клас, посвете-
на на 3-ти март, наречена „Пъ-
тят към свободата“.

В началото учениците из-
гледаха филм, след което отго-
варяха на въпроси свързани с 
подготовката на Руско-Турска-
та освободителна война.

Въпросите на историческа 
тематика не затрудниха въз-
питаниците на Сминка Филче-

ва-преподавател по История в 
СУ „Асен Златаров“- Шабла. 

Те разказаха за Герги Сава 
Раковски, за генерал Тотле-
бен, за Левски, кога е подписан 
Сан-Стефанския мирен дого-
вор. Очертаха събитията преди 
и по време на войната.

Доказаха, че знаят за памет-
ните събития, случили се преди 
141 години.

В края на срещата, всички 
получиха български знаменца.

Изгрев

ЗА ТРЕТИ МАРТ В 
ДЕТСКАТА ГРАДИНА…

ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА

БЛАГОДАРНОСТ!

… В СЕЛО КРАПЕЦБАБА МАРТА В ОДК

ПРИ МАЛКИТЕ „СЛЪНЦА“ 
В ДУРАНКУЛАК
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ОТ РЕДАКЦИОННАТА
НИ ПОЩА…

Чрез страниците на вестник 
„Изгрев“, искам да поздравя 
с празника 8-ми март и 7-ми 
април (Ден на здравния ра-
ботник), екипа на Центъра за 
социална рехабилитация и ин-
теграция гр.Шабла с директор 
Дарина Йорданова и в частност 
медицинската сестра Марина 
Николова.

Пожелавам им много здраве 
в семействата и успехи в рабо-
тата, така и в бъдещи планове.

Посетих Центъра в края на 
месец януари и останах възхи-
тена от труда им, и това, което 
правят за инвалидите в града. 
Топлина и уют цари в този дом.

Бъдете здрави и все така 
всеотдайни в работата си.

Хората ви обичат.
Димка Жечева

гр.Варна

ПОКАНА
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СК „КАРИЯ“ ГР. ШАБЛА  

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26 ОТ ЗЮЛНЦ, 

СВИКВА ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
НА 05.04.2019 Г. (ПЕТЪК) ОТ 17:00 Ч. В СУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“ 

ПРИ СЛЕДНИЯ:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на СК „Кария“ за 2018 г.
2. Отчет за изпълнение на бюджета за 2018 г.
3. Отчет за изпълнение по „Програма за развитие на спортните 
клубове“ за 2018 г. към ММС и приемане на проект за канди-
датстване по същата програма за 2019 г. по баскетбол.
4. Утвърждаване на проект на бюджет за 2019 г. и програма за 
дейността на Сдружението за 2019 г.
5. Приемане на информация на контрольора.
6. Приемане на основни насоки за развитие на Сдружението 
съгласно новия закон за спорта и промяна в Устава на сдру-
жението.
7. Утвърждаване на вътрешните правила за осъществяване на 
обществено-полезна дейност и за баланс и разходване имуще-
ството на СК „Кария“ гр. Шабла.
8. Други.

При липса на кворум събранието ще се проведе един час 
по-късно на същото място при същия дневен ред.

Публикувано на 27.02.2019 г. от г-жа Светла 
Илиева в социалните мрежи: “След 30 години 
отново в училище, отново като на изпит. Този 
път на вълнуваща среща с учениците, за да си 
говорим за нещата от живота и ... за поезия. 
Поезията като начин да превъзмогнеш голе-
мия недостатък да се притесняваш от публика 
и да го превърнеш в преимуществото - да из-
разяваш себе си, пишейки. Благодаря на лю-
бимите си учители за това, че ме накараха да 
се почувствам за малко значима, за това, че 
най-после получих така мечтаната 6-ица по ли-
тература! Дано и за настоящите си ученици сте 
същите сърцати будители, каквито бяхте и за 
нас!! Обичам ви!!” 

Така изглежда събитието, което се състоя 
същия ден в 12:30 часа в кабинета по БЕЛ в СУ 
‘‘Асен Златаров‘‘, през погледа на талантливата 
поетеса от Шабла. А ето как я видяхме ние. При-
теснена. С плаха усмивка и руменина на лицето, 
Светла стоеше в единия край на катедрата. Гос-
ти на събитието бяха: г-н Стефан Жечев, бивш 
учител по литература, учениците от 8-ми и 10-
ти клас заедно със своите класни ръководители 
- г-жа Станка Костова и г-жа Мария Недялова, 
както и педагогическият съветник – г-жа Дани-
ела Димитрова. 

Срещата започна с представяне на поетесата 
от нейната близка братовчедка и духовна майка 
– г-жа Светла Атанасова. Тя ни запозна с дет-
ството, интересите и развитието на нашата гос-
тенка: ‘‘Много плахо и скромно Светла показа 
на хората своето творчество. С известно прите-
снение ще заявя, че и аз имам принос за ней-
ните поетични изяви. През 2017г. дойде момен-
тът Светла да участва в Националния конкурс 
‘‘Горчиво вино‘‘, обявен от община Петрич, къ-
дето взе специалната награда. През 2018г. идва 
поредното признание от литературния конкурс 
‘‘Любов във виното искри‘‘, където нейната 
творба ‘‘Лудо вино‘‘ зае 4-о място. Наградата бе 
първите 10 класирани творби да бъдат публику-
вани в американското списание ‘‘Евро Чикаго‘‘, 
предназначено за българи. Миналата есен бе 
поредната изява на Светла със съдействието на 
нейния учител г-н Стефан Жечев, публикация 
на пет стихотворения в добруджанското лите-
ратурно списание ‘‘Антимовски хан‘‘. Харак-
терно за стиховете на Светла е, че трябва да се 
прочетат няколко пъти, за да бъдат осмислени. 
Самото име Светла означава, че тя е създадена 
да пръска светлина.‘‘. Това каза Светла Атанасо-
ва в заключение. 

Поетесата също разказа, макар и пестеливо, 
за живота си, за творческия процес и за това как 
поезията я намира. Първите публикувани сти-
хотворения се появяват в литературен форум. 
Там са отзивите и подкрепата за младата поете-
са. Публиката се вълнуваше от разказаното и се 
поинтересува какво я вдъхновява, кои са ней-
ните герои и модели за подражание. Отговорът 
бе: ‘‘Вдъхновява ме животът, но най-вече лю-
бовта, която стои в основата на всичко. Съвсем 
по детски прозвуча въпросът дали е обичала да 
чете като малка, тъй като нашето поколение сега 
предпочита технологиите пред книгите. Винаги 
получаваме отговора, че страстта към четенето 

на миналите поколения продължава и днес. Тъй 
като срещата бе посветена на поезията, чухме 
няколко творби от Светла Илиева, които при-
състващите изслушаха с интерес. В навечерието 
на 8-ми март, стихотворението „По острието на 
везната“, силно впечатли присъстващите:

Добре ме виж! На тази ли приличам,
която като мълния посече?
И живата ми плът, подобно хищник,
прекърши - и гръбнак, и голи прешлени.

Аз още стържа грапавата кожа
на страх и ужас - стигми по лицето.
Но жива съм - от феникс по-възможна -
от дъното на ада. До небето.

И плака Господ с мен, ви в мрака нощем.
Но светех аз - със болката порастнах -
живот е - за обичане и прошка,
а прошката - по-тежка от омразата.

Но явно боледувам от наивност
да кърпя сляпа вяра, потрошена -
човекът изначално е кодиран
добър... И оцелявах тъй. До вчера.

Добре ме виж! Днес няма да съм същата!
Познавам по очите ти изстинали -
пак, в плен на свойто его вездесъщо,
край мен студенокръвно ще подминеш.

Навярно спиш добре. Сънуваш в цветно.
Приспал си съвестта си даже, виждам.
А знаеш ли какво е ръб на бездна?
На колко от земята са очите ти?

Изгубих ли от гняв способността си
човек да различа в коруба суха?
Защо очаквам простичкото „Как си?“ 
Обратно на човечност е... бездушие.

Носи си кръста! Има кой да съди!
Не ме мисли - аз няма да съм вечна,
че гнет за смъртни е Венецът трънен -
разпадна се везната ми сърдечна.

И вече разум - малко зрънце - стискам.
А вярата ми силно се изтърка.
Да ти прощава който господ иска,
че Моят - да е мъдър - се побърка.
Срещата завърши с поздравления към нашата 

гостенка и красив букет. 
Литературен клуб „Творческо писане” – 
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СЛЕД 30 ГОДИНИ ОТНОВО В УЧИЛИЩЕ
На въпроса дали е лесно да си 

ученик в малкото дуранкулаш-
ко училище могат да отговорят 
учениците. За учителите е труд-
но, защото ангажиментите им 
са много и са свързани, както с 
учебна, така и с извънкласна, и 
с административна дейност. Но 
определено е интересно, защото 
завършилите училището учени-
ци все си спомнят за празниците, 
състезанията и другите изяви, в 
които участват всички. Изми-
налата седмица беше наситена с 
разнообразни извънкласни дей-
ности, посветени на различни 
инициативи и празници.

С нетърпение учениците оч-
акваха Деня на розовата фла-
нелка, който се отбелязва по 
традиция в последната сряда 
на месец фервуари – за тази го-
дина на 27. Инициативата Ден 
на розовата фланелка датира от 

2007 г., когато две момчета в Ка-
нада застават зад гърба на свой 
приятел и съученик, който бил 
тормозен, защото дошъл на учи-
лище с розово поло. Те купуват 
розови тениски и на следващия 
ден раздават на всички в учили-
ще, които искат да се включат. А 
те се оказали много. В България 
той се отбелязва от 2012 г., а в ду-
ранкулашкото училище от 2014. 
През настоящата година под ръ-
ководството на координацион-
ния съвет учениците по класове 
с помощта и на класните си ръ-
ководители изработиха плакати. 
Денят започна с поставяне от 
членовете на ученическия съвет 
на лентички „Не на тормоза“ 
на всеки учещ и работещ в учи-
лището. След голямото между-
часие учениците от всеки клас 
представиха своя плакат, някои 
рецитира стихове, други четоха 
есета и мисли по темата. Пред-
седателят на координационния 
съвет Петранка Алексиева за по-
редна година разказа историята 
на инициативата и нейното при-
ложение в ОУ „Св. Кл. Охрид-
ски“, в заключение благодари на 
всички ученици за отговорното 

участие и ги почерпи с бонбони. 
Изработените плакати остана-
ха да красят фоаето на първия 
етаж.

Четвъртъкът, 28 февруари, 
беше посветен на екологичното 
възпитание. Представители на 
НПО „Зелени Балкани“  - водеща 
организация в областта на опаз-

ването на редки видове и место-
обитания в България, по интерес 
начин запознаха присъстващите 
с климатичните промени в на-
шия регион и с живота на черве-
ногушата гъска. И тъй като уче-

ниците бяха активни слушатели 
– питаха, отговоряха на въпроси, 
разказваха свои наблюдения, 

лекторите обещаха да органи-
зират поход с тях до защитената 
местност Дуранкулашко езеро, 
където с тръби и бинокли да 
наблюдават неговите пернати 
обитатели. Всички получиха раз-
делители-календари, а най-ак-
тивните и диплянки.

Петъкът, беше денят на праз-
ниците. Един учебен час беше 
посветен на националния праз-
ник на България – 3 март. Той 

премина под формата на вик-
торина. Двата отбора „Опъл-
ченците“ и „Апостолите“ от по 
3 състезатели – по един ученик 
от пети до седми клас, отгова-
ряха на въпроси от българската 
история - повечето, посветени 
на революционните борби за 
освобождението на нашата ро-

дина, пяха революционни песни, 
рецитираха стихове, редиха 
пъзели на паметника Шипка и 
на знаменосеца на Самарското  
знаме, решаваха кръстословици. 
В паузите имаше въпроси и за 
зрителите. Жури в състав: пред-
седател Петранка Алексиева, ст. 
учител по история и цивилиза-
ция, членове – Живка Йордано-
ва, ст. учител по човекът и обще-
ството и петокласникът Георги 
Иванов, участвал в областния 
кръг на олимпиадата по история 
и цивилизация оценяваха отго-
ворите на отборите. Победител 
стана отборът „Опълченците“. 
За награда всеки участник полу-
чи тематична книжка за видна 
личност от  българската история 
и българското знаме. За побе-
дители имаше и допълнителни 

награди.
Учениците от начален етап 

ще запомнят този ден и с гос-
туването на Баба Марта. В при-
съствието на родители те драма-
тизираха приказка, пяха песни, а 
Баба Марта им разказа истори-
ята на мартеницата и подари на 
всички мартеница, закичена на 
цвете, в чиито листчета се крие-
ше бонбона. Учителят на групата 
за целодневна организация на 
учебния ден Нина Петрова на-
гради с грамоти учениците, изя-
вили се в конкурса за изработва-
не на мартеници. И по традиция 
всички си хапнаха от питката 
с мед и пуканките, донесени от 
гостенката. Това беше различ-
ното през изминалата седмица в 
ОУ „Св. Кл. Охридски“, а иначе 
се провеждаха и редовните учеб-
ни часове, и занятията в групи-
те за целодневна организация, 
свързани и с изпитвания на уче-
ниците. Пак същите тези учени-
ци бяха и активни участници в 
дейностите по наредбата за при-
общаващото образование и по 
проект „Равни възможности за 
нашите деца чрез партньорство 
и образование в мултикултурна 
среда“. В рамките на проекта се 
проведе и обучение на родител-
ския актив.              Изгрев

В ОУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“…


