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„С моята кончина не свършва пътят, който трябва да извървите...“
Васил Левски
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ПОКАНА
ВЪВ ВРЪЗКА С ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА 

74 ГОДИНИ ОТ КРАЯ НА ВТОРАТА 
СВЕТОВНА ВОЙНА И ДЕНЯ НА ЕВРОПА,
Общинска администрация Шабла кани 
жителите и гостите на общината,
 на 9 май (четвъртък) за поднасянето на 
венци и цветя.
* от 9.30 часа – паметни плочи на НЧ 
„Зора 1894“ – Шабла;
* от 10.00 часа – паметник на съвет-
ските летци.

В слъчевия 25-и април – Ве-
лики четвъртък, на градския 
площад пред НЧ „Зора 1894“ се 
проведе Великденски базар. Жи-
телите на община Шабла, пред-
ложиха на гражданите вкусни 

лакомства, спътници на големия 
християнски празник, Възкре-
сение Христово – кифлички, 
курабийки, кексове, козунаци. 
На щандовете на площада, свои 
кулинарни предизвикателства 

бяха изложили: НЧ „Победа 
2014“ Горичане, НЧ „Свобода 
1940“ и пенсионерски клуб „До-
бруджанка“ Граничар, НЧ „Отец 
Паисий“ Езерец, НЧ „Зора 1942“ 
Ваклино, НЧ „Зора 1894“ Шабла. 
На подчертан интерес се радва-
ха трите вида козунаци, с които 
сладкарница „Пчела“ Добрич 
зарадва шабленци и гостите на 
града ни. От Центъра за социал-
на рехабилитация и интеграция 
(ЦСРИ) Шабла, бяха изложили 
изработени от техните потреби-
тели Великденски сувенири – де-
коративни яйца, пиленца, велик-
денски зайци, тематични пана и 
украсени декоративни чинии и 
вази.

След като хората разграбиха 
изложените на базара лаком-
ства и сувенири, на площада 
започна и боядисването на Ве-
ликденските яйца. Основно де-
цата, потребители на Центъра 
за обществена подкрепа (ЦОП) 
Шабла, бяха тези, които извър-
шиха ритуала по украсяването 
на 90-те яйца. Докато чакат да 
дойде време за Великденския 
концерт, в който взеха участие 
и някои от малките танцьори от 
ТС „Бърборино“, също се вклю-
чиха в художествената изява. 
След като яйцата бяха готови за 
празника, всяко дете с гордост 
си прибра боядисаното от него 
великденско яйце.

Следва на стр.4

ВЕЛИКДЕН В ОБЩИНА ШАБЛА
Празничен базар, боядисване на яйца и концерт, предизвестиха Великден

Щандът на Горичане, зад тях, този на Граничар.

90-те яйца не уплашиха малките художници…

В действие влязоха и фини техники – парафин, памучета, тензух..

Козунаците на сладкарница „Пчела“ се разграбиха „като топъл 
хляб“…

От Езерец ощастливиха децата…

И на щанда на ЦСРИ беше интересно. 

10-годишната Гергана Ялнъзо-
ва се радва на боядисаното от 
нея яйце, минути преди да изле-
зе на сцената в читалището.

Най-възрастната на площада, 
63-годишната Елка Христова, 
прави кръст върху челата на 
децата с първото червено яйце.

Уважаеми читатели на вестник „Изгрев“,
очаквайте следващия ни брой 

на 14 май (вторник).

У ч е н и ч е с к и я т 
съвет в СУ „Асен 
Златаров“, за вто-
ра поредна година 
беше организирал 
Великденски базар. 
На 24-ти и 25-ти ап-
рил, в изложбената 
зала на училището. 
Учениците от всич-
ки класове, бяха из-
ложили приготвени 
от тях и родителите 
им сладки и други 
блюда, характерни 
за светлия хрис-
тиянски празник. 
Гимназистите от 
IX-ти, X-ти и XI-ти 
класове, продаваха 
на по-малките въз-
питаници на СУ „Асен Злата-
ров“. вкусотиите. Приходите от 
продажбите ще се използват за 

подмяна на кошчетата за смет в 
училищния двор.

Изгрев

ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАР 
И В УЧИЛИЩЕТО

Христос воскресе!
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ПРОДАВАМ ЧИЗЕЛ, ДИСКОВА 
БРАНА И КУЛТИВАТОР  
В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ

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

 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

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти,  

фрезоване  и цялостна обработка на парцели.
Телефон за контакт: 0884/52-50-80

ПРОДАВАМ ДВА ПАРЦЕЛА В СЕЛО 
ТЮЛЕНОВО, В РЕГУЛАЦИЯ.

Телефон: 0888 061 543

ПРОДАВАМ КОНВЕКТОРНА ПЕЧКА.
Телефон: 0885 21 11 88

„ЖУРНАЛОВИ ООД“ С. КРАПЕЦ,
търси да назначи сервитьори на пълен работен ден.  

За сезонна работа, от 15 юни до15 септември.  
Платени осигуровки. Осигурени квартира и храна.

Тел. за контакт - 0885/90-60-16

ПРОДАВАМ
ТОВАРЕН БУС „ФИАТ СКУДО“, 

в движение; култиватор навесен – T-SCM 07;  
валяци прикачни – 3 броя. Цени изгодни!

Телефон за контакт – 0878/86-62-86

СНЕК-БАР „ФАРЪТ“ БОРИСОВ 71 ЕООД,
ТЪРСИ СЕРВИТЬОР И КАМЕРИЕР

на постоянен трудов договор. Добро заплащане.
За справка - златарско ателие „Борисов“,

тел.: 0888/306-941

Търся кухненски 
работници.
Телефон: 0899 25 20 61

МАГАЗИН LAFKA – ШАБЛА
ТЪРСИ ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ.

За повече подробности: 0893 663 567

СНЕК-БАР „ЛАВАЦА“
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЕРВИТЬОР/КА, ГОТВАЧ/КА.  

Може и без опит.
Тел. за връзка: 0879/698-105 – Момчил Сарандев

ПРОДАВАМ  
нова ел. триколка.

Телефон: 0887 826 447

ПРОДАВАМ
Два декара празно място, в лозовия масив 
на Шабла (пътя за с. Горичане) и 7 декара 

дворно място в Горичане.
Тел. за връзка:0897/66-42-96

ХИДРОИЗОЛАЦИИ
И РЕМОНТ НА ПОКРИВИ С ЦИГЛИ. 

ГАЗОПЛАМЪЧНИ ПОКРИВИ.
Гаранция 15 години!

Предлагаме още: тенекеджийски и бояджийски услуги, 
подмазване, и почистване на комини.

Работим качествено и коректно!
Телефон за връзка: 0879/98-40-79

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

ОБЩИНА  ШАБЛА
НАБИРА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА 
СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

Община Шабла набира предложения за членове на Съвета на 
децата  до 24 май 2019 г.  Всички желаещи да кандидатстват 
могат да подадат документи на място или по пощата на адрес: 
град Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, както и по електронен път 
на  e-mail: obshtina@ob-shabla.org. Кандидатите трябва да от-
говарят на изискванията на Процедурата по избор на членове 
на Съвета на децата, публикувана на сайта на Община Шабла /
www.shabla.bg/.
Съветът на децата е консултативен орган към председателя на 
Държавната агенция за закрила на детето, който работи в из-
пълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на 
детето и Закона за закрила на детето.  Целта му е да насърчава 
детското участие в процесите на изработване на политики за 
децата и вземане на решения.
Критерии, на които трябва да отговарят кандидатите за чле-
нове на Съвета:
• Активност;
• Креативност;
• Толерантност;
• Ангажираност към обща кауза;
• Умение за водене на преговори и участие в групови диску-

сии;
• Ориентираност към резултати;
• Организаторски умения;
• Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата;
• Умение за изказване на позиция от името на другите деца;
• Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за 

деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

Желаещите могат да кандидатстват за участие в подбор по 
следните направления:
1. Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно 

чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното обра-
зование, или на детски /младежки съвети, парламенти и др.;

2. Представители на детски и младежки инициативи и про-
грами, финансирани от бизнеса;

3. Представители на неправителствени организации, рабо-
тещи с деца, както и потребители/доброволци в социални 
услуги за деца;

4. Индивидуални кандидатури.
Формуляр за кандидатстване и Мотивационно писмо може 
да изтеглите от  сайта на Община Шабла.
В срок до 30 май 2019 г. комисия, назначена от кмета на Община 
Шабла, ще разгледа постъпилите кандидатури и ще извърши 
подбор на членове на Съвета, съгласно посочените в Процеду-
рата критерии и изготви предложение.
В срок до 15 юни 2019 г. одобрените предложения ще бъдат 
представени пред Областния управител.

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ: 0882 299011 –  
ТАНЯ ЯНАКИЕВА – НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ 

„ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА,  
МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ“.

На 23 април в Шабла се състоя 
среща по проект „Съвместни ус-
луги и инициативи за устойчива 
заетост и трудова мобилност в 
трансграничния регион на об-
ласт Добрич и окръг Констанца“, 
акроним „LAB mobile“, Проектът 
се изпълнява от Сдружение „Ев-
ропейски институт по културен 
туризъм „ЕВРИКА“ в партньор-
ство с Университет ”Oвидий” 
Констанца, Търговско-промиш-
лена палата Добрич и Институт 
за развитие на туризъм и при-
ложна икономика- Констанца.

Татяна Гичева от „Търговско 
-промишлената палата“-Добрич 
обясни основната цел на проекта, 
а именно: да се засили интегра-
цията на трудовия пазар в тран-
сграничния регион Добрич-Кон-
станца, като създаде устойчиви 
условия за трудова мобилност, 
повишаване заетостта на целеви-
те групи и стумилиране на пред-
приемачеството чрез използване 
на съществуващи местни ресур-
си. На събитието бяха представе-
ни всички продукти, изготвени в 
рамките на проекта:

- Уеб платформа за он-лайн 
учене https://www.robgjobs.eu/;

- Център за учене през целия 
живот в Университета „Овидий“ 
–Констанца;

- Он-лайн езиков курс „Ру-
мънски език за българи“ https://
edu.robgjobs.eu/;

- Видео уроци за развитие на 
ключови компетенции;

- Актуална информация от  
трудовия пазар и трудовото за-
конодателство на България и Ру-

мъния;
- Помагала и филми по пред-

приемачество в туризма: Култу-
рен туризъм, еко и селски тури-
зъм, спортен и приключенски 
туризъм.

Покана за присъствие бе от-
правена към местните власти, 
трудови посредници от ДБТ, 
експерти „Кариерно развитие“, 
педагози, ресторантьори, гражда-
ни, които искат да започнат свой 
бизнес.                                   Изгрев

СРЕЩА ПО ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ

Татяна Гичева разяснява новостите в проекта.

Присъстващите имаха възможността да си вземат рекламни 
материали за започването на предприемачески бизнес.

О Б Я В А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл. 14, 

ал.7 и чл.8, ал.4 от ЗОС, чл.19, ал.1, чл.93, ал.1, т.2 и чл.95, ал.1 
от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 520/10.04.2019 г. по Про-
токол № 55 на Общински съвет гр. Шабла и Заповед № РД-04-
170/25.04.2019г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно 
наддаване за отдаване под наем на помещение със ЗП 13 кв.м., за 
кафе-аперитив, представляващо част от ПИ 83017.503.4 по КК на 
гр.Шабла – публична общинска собственост.

 омещението се отдава за срок до 01.11.2022 година.
Началната тръжна на обекта е в размер на 32.50/тридесет и два 

0.50/лева на месец с вкл. ДДС. Наем ще се дължи за месеците: ап-
рил, май, юни, юли, август, септември и октомври. През останалия 
период от годината, наемателя ще има задължението да стопанис-
ва имота с грижата на добър стопанин.

Търгът ще се проведе на  17.05.2019 г. /петък/ от 09:30 часа в 
заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от 
началната тръжна цена за терена, за който се кандидатства и се 
внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00,  BIC: СЕСВ ВG SF  
при „ЦКБ” АД до 17:00 часа на 16.05.2019 г. 

Стойността на тръжната документация е 20.00 лв./двадесет 
лева/ и се заплаща в  служба ‚‘Местни данъци и такси‘‘ – стая 109 
до 17:00 ч. на 16.05.2019 г.

Получаването на тръжна документация става  в Центъра за об-
служване на граждани, стая 106  на Общината, след представяне 
на документ за закупуване.

 Оглед на терените всеки работен ден от 13.05.2019 до 16.05.2019 
г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за об-
служване на граждани, стая 106 от 13.05.2019г. до 17:00 часа на 
16.05.2019 г.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 
24.05.2019г. от 09:30 ч. 

Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20 
% от началната тръжна цена за терена, за който се кандидатства и 
се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00,  BIC: СЕСВ ВG 
SF  при „ЦКБ” АД до 17:00 часа на 23.05.2019 г. 

Стойността на тръжната документация е 20.00 лв./двадесет 
лева/ и се заплаща в  служба ‚‘Местни данъци и такси‘‘ – стая 109 
до 17:00 ч. на 23.05.2019г.

Получаването на тръжна документация става  в Центъра за об-
служване на граждани, стая 106  на Общината, след представяне 
на документ за закупуване.

 Оглед на терените всеки работен ден от 20.05.2019г.  до 
23.05.2019 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за об-
служване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 23.05.2019 г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, 

стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108.

ИЗКУПУВАМ 
 земеделска земя в общините Шабла,  
Каварна, Балчик и Генерал Тошево. 

Консултация и подготовка на документи. 

Телeфон: 0579 7 70 11, 0885 838 354

ПРОДАВАМ 
дворно място – 1510 кв.м.  

в село Тюленово с ток и вода, и сграда.

Телефон: 0888 197 638
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Месец май - месеца на про-
летта, любовта и словото.

Понякога поезията идва от 
неочаквани места. Една наша 
съгражданка, Мариана Атана-
сова, която не сте виждали в 
такова амплоа, Ви кани да спо-
делите с нея светлата емоция 
около излизането на първата й 
поетична  книга - „НАРИСУ-
ВАЙ МИ...“. Стиховете ще зву-
чат в компанията на популярни 

и незабравими мелодии, изпъл-
нени на роял от Георги Колев.

Заповядайте на едно поетич-
но начало на най-поетичния 
месец - 3 май (петък) от 17:30 ч. 
в Зелен образователен център. 
Ще се радваме да бъдем заедно!
„Нарисувай ми душа!
Нека бъде пеперуда.
Да не се страхува от нощта-
сърцето да обича до полуда.“

 (Мариана Атанасова)

На 23 април в художестве-
ната сбирка на читалище „Зора 
1894“ Шабла се проведе Мара-
тон на четенето, инициатива 
посветена на Международния 
ден на книгата и авторското 
право.

В проявата активно участ-
ваха ученици от 7 клас на СУ 
„Асен Златаров“, читатели и по-

требители на библиотеката, и 
представителки на жени ГЕРБ 
в града ни.

Маратонът бе посветен на 
творчеството на Петя Дубаро-
ва – звучаха нейни стихове и 
откъси от дневника й.

В края на проявата всички 
участници си тръгнаха с цвете 
и стих на поетесата.        Изгрев

ПОЕТИЧЕН КЪТ   

НЕВИННА КАТО ДЕТСКО 
СВОЕВОЛИЕ...

Невинна като детско своеволие,
аз връщам се от своето далече.
Едно червено кръшно главоболие
залива мойта топла синя вечер.

То кара ме чемширена, бръшлянена
да падна във нозете на стиха ми.
Приемат ме желана, но неканена
извивките на живите му гами.
 
И чувствам ли се сам-сама и ничия,
подмамена от мимолетна слава,
ранена от студени безразличия,
той властно, мълчаливо ме спасява.
 
Сърцето ми задърпва свойте корени,
изострят се и скулите ми меки,
със крачки, от умора необорени,
аз тръгвам по брадясали пътеки.
 
По гъвкавите релси на ръцете ми
той пуска свойте влакове червени,
а някъде на топло зад очите ми
узряват като гроздове вселени.
 
Вземете ги! Побързайте! Как хубаво
е с моите загадъчни вселени.
Изпийте със очите си вселените,
родени от стиха ми и от мене!
 
Защото като кръшно главоболие
минава мойта топла синя вечер.
Невинна, като детско своеволие,

Петя Дубарова (1962 – 1979)

ШАБЛА ЧЕТЕ!

Седмокласниците от шабленското училище се включиха в ма-
ратона на четенето.

МАЙСКА ПОЕТИЧНА ВЕЧЕР

Пред над 200 ученика от 
средните и професионални 
гимназии в областта, екипът на 
Областен информационен цен-
тър – Добрич представи онлайн 
конкурса за млади предприема-
чи „Имам бизнес идея!“. Младе-
жите бяха запознати подробно с 
регламента за участие, етапите 
на провеждане и изискванията 
към видеоклиповете. Директо-
ри и учители изказаха готовност 
да съдействат на своите възпи-
таници в подготовката за пред-
ставяне на предприемаческите 
идеи и тяхната визуализация.  

Видео конкурса, който стар-
тира на 15 април дава възмож-
ност на младежите между 14 и 
18 годишна възраст да предста-
вят своята бизнес идея, която 
има потенциал за развитие и ще 
допринесе за нови и значими 
ползи за обществото. Кандида-
тите трябва да подготвят виде-
оклип, с продължителност до 2 
минути и големина от 25 МБ и 
да го изпратят чрез Messenger 
до Facebook страницата на Об-
ластен информационен център 
– Добрич. Задължително виде-
оклипа трябва да е придружен 
със снимка или сканирана вер-
сия на попълнена Декларация за 
информирано съгласия. 

Набирането на бизнес про-
екти ще продължи до 12 май 
2019 г. Всички получени видео 
клипове ще бъдат публикувани 
на 13 май в 10:00 часа на страни-
цата на събитието във Facebook 
„Онлайн конкурс „Имам бизнес 
идея!“- Област Добрич“. Гла-
суването за най-добра бизнес 

идея ще се осъществява изця-
ло във Facebook, чрез събира-
ния на харесвания  (лайкове) и 
ще продължи до 23 май в 10:00 
часа. Първите десет участника, 
събрали най – много харесва-
ния ще получат като награда 
спийкъри. Двамата участника с 
най-голям брой гласове, освен 
спийкъри ще посетят безплатно 
„София Тех Парк“ - София на 1 
юни, където са им приготвени 
специални изненади.  

Регламента на конкурса и 
Декларацията на информира-
но съгласия са публикувани на 
www.eufunds.bg/bg/node/1494 
и на https://www.facebook.com/
events/2275224332799023/.

С цел популяризиране на 
онлайн конкурса за млади пред-
приемачи „Имам бизнес идея“ 
– област Добрич, експертите от 
центъра посетиха 24 училища 
в областта и разпространиха 
плакати и брошури. Конкурса 
е част от инициативата на Ев-
ропейската комисия „Европа в 
моя регион“ 2019 г. и от Обща-
та инициатива на мрежата от 
27 информационни центрове 
за популяризиране на Европей-
ските структурни и инвести-
ционни фондове.

ОИЦ – Добрич  е част от 
мрежата от 27 информационни 
центрове за популяризиране 
на Кохезионната политика на 
Европейския съюз, създаден с 
финансовата подкрепа на Опе-
ративна програма „Добро упра-
вление“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Евро-
пейския социален фонд

ОИЦ – ДОБРИЧ ТЪРСИ 
МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ

Учениците от втори клас на 
СУ „Асен Златаров“, с класен 
ръководител Красимира Ни-
кифорова, от клуб „Вълшебни 
ръчички“ изработиха книжка 
„Плодове и зеленчуци“ за деца-
та от ЦДЯ „ Радост „- гр. Шабла. 

Те им подариха и любимите 
си детски книжки, защото зна-
ят, че в книгите се крие особено 
очарование - те им носят на-
слаждение, говорят с тях, дават 
им добри съвети и стават техни 
приятели. 

„Книгата е може би 
най-сложното и велико чудо 

от всички чудеса, създадени от 
човечеството по пътя му към 
щастие и бъдещо могъщество. „

Честит Световен ден на кни-
гата и авторското право, прия-
тели!

Димитрина Пейчева благо-
дари за новото приятелство и 
подаръците! Нашите дечица 
много ги харесаха и искаха днес 
пак да имат гости. Благодарим 
на г-жа Никифорова за нейната 
инициатива! Добре сте дошли 
отново! – каза директорът на 
Яслата, Димитрина Пейчева.

Изгрев

НА ГОСТИ В ЦДЯ „РАДОСТ“

Денят на Земята, 22 април, 
е най-големия нерелигиозен 
празник в света, отбелязван от 
над половин милиард души. 
Идеята, която свързва хората 
от цял свят на тази дата, е да се 
обединят в защита на околната 
среда. Денят се отбелязва с раз-
лични инициативи. През на-
стоящата година учениците от 
ОУ „Св. Кл. Охридски“, с. Ду-
ранкулак решиха да почистят 
площта около осиновеният от 
тях паметник на Чакащата май-
ка. Работиха на смени – първо 
учениците от начален етап съ-

бираха сухи треви около па-
метника и направиха оборка 
на прилежащите площи. След 
тях учениците от прогимна-
зиален етап почистиха цялата 
пътека, която води към памет-
ника. Старши учител Светла 
Иванова, организатор на ини-
циативата сподели:„Когато 
приключихме почистването и 
учениците погледнаха към па-
метника останаха много довол-
ни от свършената работа.“ Като 
награда всеки получи по един 
екологичен календар за 2019 г. 

Изгрев

ЗА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА В 
ОУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“

На 20 април в град Добрич 
се проведе областния кръг на 
VI Национален фестивал на 
руската поезия, песен и танц 
„Пусть всегда будет солнце“.

Малките танцьори от клуб 

„Танцувай с мен“ с ръководител 
Надя Иванова при Общински 
детски комплекс завоюваха 
първо място.

Предстои им участие на зо-
налния кръг в гр. Шумен.

ПЪРВО МЯСТО ЗА 
ТАНЦЬОРИТЕ ОТ КЛУБ 
„ТАНЦУВАЙ С МЕН“

ПО СЛУЧАЙ
 НАСТЪПВАЩИЯ ПРАЗНИК 

НА С.ГРАНИЧАР -  1-ВИ МАЙ,
пожелавам на всички жители на селото 
крепко здраве, лично семейно щастие

и успехи във всяко едно начинание. 
Весел празник!
Невена Огнева, 

читалищен секретар

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
 Честит 70 годишен 

юбилей
 на Цола Иванова Желева

 от с.Граничар
Скъпа Цеце,
чувствай се горда, че днес на-
вършваш 70 години, защото всяка 
година е белязана с лични успехи, 
нови знания и придобит опит. 
Продължавай да трупаш щастие 
след щастие до всеки следващ юбилей!
Обичаме те!      

   Невена Огнева
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На Велика Сряда, децата от 
ДГ „Дора Габе“- Шабла отбеля-
заха светлите традиции и оби-
чаи, свързани с Лазаровден и 
Великден. 

В програмата се включи-
ха децата от всички групи, 
които рецетириха стихове и 
пяха песни. Много емоции 
предизвика надчукването с 
яйца между децата от всяка 
група, от което трябваше да се 
разбере притежателя на яйце-
то-борец.

Обстановката ни върна го-
дини назад, когато семейство-
то е сядало около трапезата, в 
дома са идвали лазарки, моми-
те са хвърляли венчетата си в 

реката… 
Най-възрастната жена в 

къщата е боядисвала първото 
яйце в червено, отбелязвала 
червен кръстен знак  върху че-
лата на децата, след което сла-
гала яйцето пред иконата на 
Света Богородица-пазителката 
на дома. Останалите яйца бо-
ядисвала в други бои, пригот-
вени от люспи от лук, треви и 
билки. 

Яйцата се боядисвали на 
Велики четвъртък или Велика 
събота. 

И днес, на Великден, всич-
ки се поздравяваме с „Христос 
Воскресе“ и отговаряме „Воис-
тина Воскресе“.

Децата показаха, че знаят за 
светлите християнски празни-
ци и обещаха да са първи по-

мощници на мама и баба при 
боядисването на яйцата.

Изгрев
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ПЕЧАТ: Печатница “Влади” – В. Влаев, Каварна

На 27-ми април събота, на футболното игрище в двора на СУ 
„Асен Златаров“ се проведе Великденски турнир по мини-фут-
бол. Участваха 6 отбора от Общината. Включиха се ветерани, 
юноши на „Нефтяник 2010“ Шабла, гости на града ни.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Чрез писмо № РкД – 39 – 40/ 11.04.2019 год. на Областния уп-

равител на област Добрич община Шабла е информирана за обя-
вен открит конкурс  за стипендии, които ще се отпускат на сту-
денти от ромски произход за академичната 2019/ 2020 година. 
Програмата се изпълнява в 16 държави от Централна и Източна 
Европа. В България Ромският образователен фонд предоставя 
академична стипендия на над 170 ромски студенти годишно, 
които се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска 
програма в акредитирани български университети.
За достъп до насоките за кандидатстване е необходимо да се 

посети интернет страницата :
http://www.romaeducationfund.hu/romski-obrazovatelen-fond-

stipendiantski-programi-0

ФОТООКО

ОТ ТУРНИРА „КОСТА ВАСИЛЕВ“

Бронзовият в скока от място, 
Коко Ялнъзов – този път на 
най-високото място! Под него 
– съотборниците му в СКЛА 
„Нефтяник 2014“, Александър 
Жечев и шампионката на гю-
лето, Кремена Димитрова.

Ваня Стамболова (вляво) 
„изпреварена“ на финална-
та права на 2,5 км. пробег 
от 12-годишната шабленка, 
Кристиана Димитрова.

Сребърният медалист в хвърля-
нето на копие, Костадин Тодо-
ров (вляво на снимката), полу-
чава плакета си за „Спортист 
№3“ на Шабла за 2018-та от 
председателя на СКЛА „Нефтя-
ник 2014“, Веселин Василев и Ни-
колай Антонов - Таланта.

Шампионът на „Shabla Run 
2019“, Иво Балабанов, метри 
преди финала.

Вече стана традиция, част от футболистите на „Нефтяник 
2010“ Шабла, да пробягват късата дистанция в „Run“-а.

13- годишната Вероника Христова от Шабла (вдясно на снимка-
та), непосредствено до призьорите в бягането на 2,5 км.

Участниците в „А1 атлетика за младежи“, след награждаването

ПРАЗНИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА Лазарки наричаха, 
яйца се боядисваха…

Лазарки наричаха…

„Хайде да се сбориме с шарени яйца…“
Стопанката боядисва първото яйце пред погледа на най-мал-
ките

Продължава от стр.1
На Великденски концерт  

взеха участие самодейци от об-
щина Шабла.

Празничният Великденски 
концерт започна с изпълнени-
ята на Градския и младежкия 
духови оркестри с диригент 

Панко Добрев. В програмата 
Добрев участва и с вокално 
изпълнение по стихове на Сте-
фан Жечев, музиката и аран-
жимента са дело на диригента. 
Своя музикален поздрав към 
присъстващите в залата от-

правиха и възпитаниците на 
Силвия Вангелова, децата от 
вокална група „Веселите но-
тички“.

Български народни песни от 
своите репертоари поднесоха 
изпълнителките от фолклор-
ните групи „Добруджанка“ с 

ръководител Жана Рачева, тях-
ната солистка Росица Кръсте-
ва, „Кария“ при пенсионерски 
клуб „Надежда“ Шабла с ръко-
водител Марга Иванова и „Кар-
дарина“ водена от Нивелина 
Василева.

Любими изпълнители на 
всеки концерт са децата от тан-
цов „Бърборино“ при НЧ „Зора 
1894“ с ръководител Гергана 
Дафова. В българските народни 

ритми ни потопиха самодейци-
те от младежки танцов състав 
„Българка“, отново водени от 
Гергана Дафова.

Изгрев

ВЕЛИКДЕН В ОБЩИНА ШАБЛА
Празничен базар, боядисване на яйца и концерт, предизвестиха Великден

Панко Добрев и духовите оркестри

Изпълнение на фолклорна група „Добруджанка“

Поздрав от детска вокална група „Веселите нотички“


