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„Не се задоволявай да бъдеш дим, когато можеш да бъдеш огън!“
Уинстън Чърчил

МИСЪЛ НА БРОЯ

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!

ОБЩИНА ШАБЛА
Ви уведомява, че от 02.05.2019 година е с нова обслужваща 

банка:
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД клон ДОБРИЧ,  

офис Шабла
- за плащане на местни данъци и такси:

IBAN: BG 59 IABG 7495 8400 207 501
BIC: IABGBGSF

- набирателна сметка за депозити и гаранции:
IBAN: BG 30 IABG 7495 3300 207 401

BIC: IABGBGSF 
- бюджетна сметка на Община Шабла:
IBAN: BG 39 IABG 7495 3100 207 401

BIC: IABGBGSF

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ – ДОБРИЧ  
УВЕДОМЯВА

Във връзка с прилагане на §22ц от Закона за изменение и допълнение 
на КСО от 7-ми май 2019 г. стартира кампания за изчисляване на про-
гнозна пенсия.
Желаещите да се възползват от предлаганата услуга следва да пред-
ставят:
1. Документ за самоличност
2. Документ УП-2 или УП-15 за тригодишен период (от 1982г. - до 1996г.)
3. Да заявят (да разполагат с предварителна информация) за общия си 
трудов стаж към 31.12.1996г.
Консултациите на гражданите от област Добрич ще се осъществяват от 
мобилен екип от служители на териториалното поделение, съгласно 
приложен график:
Община Шабла - 21 и 30 май 2019 г. - от 9.30 ч. до 15.00 ч.
Община Шабла, ул.“Равно поле” №35

Услугата е достъпна в сайта на НОИ - www.noi.bg  с ПИК код,  
издаден от НОИ. 

На 9 май, шабленци отбе-
лязаха 74 години от паметната 
дата 9 май 1945 година, като 
поднесоха венци и цветя пред 
паметните плочи в Общината.

В Деня на победата над хит-

леристка Германия, който в 
България се отбелязва и като 
Ден на Европа, бяха положени 
венци и цветя пред паметна-
та плоча на загиналите ни съ-
граждани през Войната. 

Председателят на Съюза на 
офицерите и сержантите от за-
паса и резерва, Емил Тодоров 
разказа за събитията, героите 
и подвизите, които, и днес се 
помнят.

Венци и цветя се поднесоха 

и на паметника на загиналите 
съветски летци край нос Ша-
бла. 

Своята признателност изра-
зиха председателят на Общин-
ския съвет, д-р Йорданка Сто-

ева; кметът на община Шабла, 
Мариян Жечев; членовете на 
Общинската организация на 
Съюза на офицерите и сержан-
тите от запаса и резерва; кмет-
ства; читалища; земеделски ко-
операции; СУ „Асен Златаров“; 
ДГ „Дора Габе“; ЦДЯ „Радост“, 
Център за социална рехаби-
литация и интеграция Шабла; 
предприятия и политически 
партии на територията на Об-
щината; граждани.

В словото си, кметът на об-
щина Шабла, Мариян Жечев, 
каза:

 „Днешният ден е символ на 
два празника и те не се проти-
вопоставят, защото са взаимно 
свързани. За тези години, от 
дистанцията на времето, много 
ясно можем да преценим харак-

тера на войната и значението на 
победата. Това е една победа на 

справедливостта и демокраци-
ята. Днес свеждаме глави в знак 
на дълбока признателност към 
хилядите достойни български 
воини, които записаха в нашата 
история безброй победоностни 
битки по бойните полета на ня-
колко войни. Част от историята 
на тази война са и над 260-те 
участници от община Шабла, 
в двете фази на войната. В ис-
торията са имената и на 14-те 
загинали бойци от Общината. 

Вечна слава на героите!
Никой не е забравен и нищо 

не е забравено!
Затова българския народ 

пази в своята историческа па-
мет безчет подвизи и имена на 
герои. Хилядите войнишки па-
метници, възстановени и под-
държани с всеотдайния труд на 
родолюбивото българско об-
щество, изразяват нашата по-
чит не само към храбрите бъл-
гарски воини, но и към войните 
от другите армии, загинали на 
територията на днешна Бъл-
гария в двете световни войни. 
Потвърждение на това е и този 
скромен паметник, пред който 

всяка година на 9 май почитаме 
паметта им!“             Изгрев

ДЕН НА ЕВРОПА И 74 ГОДИНИ ОТ 
КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 

Децата от детската градина в града положиха цветя пред па-
метната плоча. Кметът на община Шабла, 

Мариян Жечев, се обръща към 
шабленци.

Присъстващите на церемонията пред Паметника на съветски-
те летци.

Ученици от ОУ „Св.Кл.Охридски“ в Дуранкулак, пред паметната 
плоча на загиналия по време на Втората световна война  фрон-
товак Петър Пенев. 

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с честването на 20 години Спортен клуб „Кария“ 

Шабла, молим всички бивши и настоящи съзтезатели на Клуба 
и участници в ученическите отбори по баксетбол и бадминтон, 
ръководени от г-жа Калинка Цанева, да предоставят снимков 
материал в редакцията на вестник „Изгрев“, или на e-mail: vestnik.
izgrev@gmail.com.

Предварително Ви благодарим!
УС на СК „Кария“

На 2 юни, в 18:30 ч., Град-
ският парк  ще се изпълни с 
народна музика, а талантли-
вите танцьори ще представят 
и разкрият пред шабленци, 
в почти автентичен вид и 
в съвременни музикални и 
танцови интерпретации, ис-
тински бисери на българския 
фолклор. Ансамбълът се от-
личава със своя неповторим 

стил на авторство и оригинал-
ност.

Творческият облик на Фол-
клорен ансамбъл „Тракия“ 
е създаден и се развива от 
най-големите автори в областта 
на фолклора, като проф. Кирил 
Дженев, доц. Стефан Мутаф-
чиев, проф. Николай Кауфман, 
проф. Николай Стойков, К. Ко-
лев и много други.

РАЛИ ,,ДРУЖБА”
Община Шабла  

е домакин на 35 -то  
РАЛИ ,,ДРУЖБА” - 

БРАИЛА – ДОБРИЧ, 
със Специален етап - 

Шабла. 
Програмата му е 

предвидена за 17 май  
2019 година (петък) 

от 17,00 до 18,30 
часа, мястото – пред 

сградата на общината и 
Градски стадион Шабла.

Община Шабла

организира
„ПРАЗНИК НА БАСКЕТБОЛА“
По повод 60 години организиран баскет-
бол в община Шабла
Програмата предвижда:
Тържество за награждаване на участни-
ци в  отбори – окръжни и областни пър-
венци, и медалисти от държавни първен-
ства;
Атракции със състезателен характер – 
стрелба от линията на 3-те точки, стрелба от фаул-линията и др.
Баскетболни срещи: 
1. Сборни отбори от ветерани 
2. Сборни отбори от жени 
3. Сборен отбор на Шабла (мъже) – „Политехника“ (Сф), член 
на ББЛ

На 1-ви юни (събота), от 14:00 часа, в Спортна зала Ша-
бла.

Моля, заповядайте!

ЗА ПРАЗНИКА НА 
ШАБЛА – ФА „ТРАКИЯ“
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 16 май 2019 година се навършват

 9 години от смъртта на 

ИВАНКА ДИМИТРОВА 
КРЪСТЕВА

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 12 май 2019 година 

се навършиха 
3 месеца

от смъртта на 

ЕЛЕНКА ВЕЛИКОВА 
ГЕРДЖИКОВА

починала на 80 години

Безсилни бяхме да ти помогнем, 
безсилни сме в скръбта.

Липсваш ни!
Почивай в мир!

От сестрите й

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 29 април 2019 година 

се навършиха32 години 
от смъртта на 

ГЕОРГИ МАРКОВ ЕНЕВ
починал на 68 години

ОБЩИНАТА

ПРОДАВАМ ЧИЗЕЛ, ДИСКОВА 
БРАНА И КУЛТИВАТОР  
В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ

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

„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

Търся кухненски 
работници.
Телефон: 0899 25 20 61

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

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

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

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

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

Консултация и подготовка на документи. 

Телeфон: 0579 7 70 11, 0885 838 354

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“ ПРЕДЛАГА:
ВСИЧКИ ВИДОВЕ 
ЗАСТРАХОВКИ

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

Телефон: 0899 007 879 и 0879 443 340

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ПРОДАВАМ  
нова ел. триколка.

Телефон: 0887 826 447

ПРОДАВАМ 
дворно място 
– 1510 кв.м. 

в село 
Тюленово с 
ток и вода, 
и сграда.
Телефон: 

0888 197 638

За един живот живян достойно.
За един човек прекрасен и обичан.
За едно сърце голямо, всеотдайно.

Никога забрава няма!

От семейството

СНЕК-БАР „ФАРЪТ“  
БОРИСОВ 71 ЕООД,

ТЪРСИ СЕРВИТЬОРИ  НА ПОСТОЯНЕН 
ТРУДОВ ДОГОВОР. 

Добро заплащане.
За справка - златарско ателие „Борисов“, 

тел.: 0888/306-941

ПРОДАВАМ 
ДВЕ КОТЕТА – МЪЖКО 

И ЖЕНСКО, ПОРОДА 
„ШОТЛАНДСКА КЛЕПОУХА“.

Цена по споразумение.
Телефон: 0897 526 657

УСЛОВИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ
 на хора с увреждания на изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Съгласно Изборния кодекс хората с увредено зрение или 

със затруднения в предвижването могат да гласуват в избрана 
от тях подходяща секция. 

Общинска администрация - гр. Шабла съобщава, че 
подходящи за гласуване на хора с увреждания са избирателни 
секции с №2 и №3, с  адрес: гр. Шабла, ул. „Добруджа“ № 2 в 
сградата на СУ“Асен Златаров“, където има изградена рампа.

Входа на сградата на посочените секции ще бъде обозначен 
със знак.

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до 
избирателните секции в изборния ден, могат да подават заявки 
на телефон: 05743/45-88 или на адрес: гр.Шабла, ул.“Равно 
поле“ №35 до Общинска администрация – гр.Шабла /екип за 
изборите/. В изборния ден /26 май 2019 г./  заявки се приемат от 
7.00 до 18.00 ч. При заявки Общината ще осигури автомобил.

О Б Щ И Н А  Ш А Б Л А
О Б Я В А

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и чл.97, ал.1 
от НРПУРОИ, Решение № 522/10.04.2019 г. на Общински съвет гр.Шабла и Заповед № РД-04-180/07.05.2019 г. на Кмета на Общината, 
обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния имот – частна общинска собственост:

№
по

ред

Решение на
Общински

съвет гр.Шабла

Имот Местона
хождение

/населено място/

площ
кв.м

Начална
тръжна

цена /лева/, без 
ДДС

Депозитна
вноска
/лева/

1 522/10.04.2019 ПИ 39493.501.701 УПИ VІ, кв.5 с.Крапец 1663 69 605,00 13 921,00

2 522/10.04.2019 ПИ 39493.501.702 УПИ VІІ, кв.5 с.Крапец 919 38 465,00 7 693,00

3 522/10.04.2019 ПИ 39493.501.703 УПИ VІІІ, кв.5 с.Крапец 627 30 000,00 6 000,00

Търгът   ще  се проведе на 12.06.2019 г. /сряда/ 
от 10:00 часа в заседателната зала на Общинска 
администрация гр.Шабла.

Стойността на тръжната документация е 
60,00 /шестдесет/ лева и се заплаща в Данъчна 
служба – стая 109 до 16:00 часа на 11.06.2019 г.

Получаването на тръжната документация 
става в стая 106 на Общината от 03.06.2019 г. до 
16:00 часа на 11.06.2019 г., след представяне на 
документ за закупуване.

Оглед на имота всеки работен ден от 
03.06.2019г. до 11.06.2019 г. от 13:00 до 16:00 часа.

Депозитната вноска за участие в търга е 20% 
от обявената начална тръжна цена и се внася по 
сметка IBAN: BG 30 IABG 7495 3100 207 401, BIC: 

IABGBGSF при „Интернешънъл Асет банк” АД, 
клон Добрич до 16:00 часа на 11.06.2019 г.

Предложенията за участие в търга се пода-
ват в Центъра за обслужване на граждани, стая 
106 до 17:00 часа на 11.06.2019 г.

При неявяване на кандидати на 12.06.2019 
г., насрочвам втори търг на 19.06.2019 г. от 
10:00 часа при същите ред и условия.

Стойността на тръжната документация е 
60,00 /шестдесет/ лева и се заплаща в Данъчна 
служба – стая 109 до 16:00 часа на 18.06.2019 г.

Получаването на тръжната документация 
става в стая 106 на Общината от 13.06.2019 г. до 
16:00 часа на 18.06.2019 г., след представяне на 
документ за закупуване.

Оглед на имота всеки работен ден от 
13.06.2019 г. до 18.06.2019 г. от 13:00 до 16:00 
часа.

Депозитната вноска за участие в търга е 
20% от обявената начална тръжна цена и се 
внася по сметка IBAN: BG 30 IABG 7495 3100 
207 401, BIC: IABGBGSF при „Интернешънъл 
Асет банк” АД, клон Добрич до 16:00 часа на 
18.06.2019 г.

Предложенията за участие в търга се пода-
ват в Центъра за обслужване на граждани, стая 
106 до 17:00 часа на 18.06.2019 г.

Допълнителна информация в служба 
„Общинска собственост”, стая 108 или на 

тел.05743/40-45, вътр.108.

№ Дата Населено 
място            

Собственици    Време Служител

1. 27 май Горун ЧЗС       9:00 Инж.
И. Вълчев

Шабла „Шабленски фар“, ЧЗС            10:00

ЕТ „Младен Цветков“                                                                                  
Кооп. „Изток“                            

11:00
11:30

Тюленово ЗКПУ „Приморец“ 13:00

Горичане ПТК „Обединение“ 14:00

Пролез ЗК „Янтар“ 15:00

2. 28 май Езерец ЕТ „Кар експорт“ ЧЗС 9:30 Инж.
И. Вълчев

„Българска ябълка“ 
ЕООД

10:30

Крапец „Кирилови“ ООД, 
ЧЗС

12:00

Ваклино ЧЗС 13:30

Дуранку-
лак

ЗК „Дуранкулак“, ЧЗС 14:30

Граничар ЗК „Граница“, ЧЗС 15:30

3. 29 май Захари 
Стояново

ЗК „Захари Стоянов“, 
ЧЗС

9:30 Инж.
И. Вълчев

ЕТ „Нава – В. Васи-
лев“

11:00

ЕТ „Агросервиз – А. 
Илиев“

13:00

Смин ЧЗС 14:00

Черномор-
ци

ЧЗС 15:30

       

ГРАФИК
За извършване на преглед по изправността на техниката, собственост на агрофирмите, кооперациите и ЧЗС и готовност-

та на същата за участие в жътвената кампания в община Шабла за 2019 г.

ПРОДАВАМ 
кафе-аператив „Тарантула“ в град Шабла.

Телефон:0888 76-91-67, Иванов
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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

В навечерието на 11 май – 
Деня на Св.св.Кирил и Мето-
дий, децата от трета група при 
ДГ „Дора Габе“- Шабла посети-
ха детския отдел на читалищна-
та библиотека.

От слайдшоу те научиха за 
живота и делото на светите 
братя.

Всички деца получиха своя-

та буквичка като илюстрация, 
която оцветиха по избор с мо-
ливи или флумастери, много 
старание и въображение.

Малките художници с гор-
дост показаха творбите си, за 
което бяха наградени с медали.

Една незабравима първа 
среща.

Изгрев

„СМЕХОРАНИТЕ“ НА 
ГОСТИ В БИБЛИОТЕКАТА

ПОЧИСТЕН БЕШЕ И БРЕГЪТ 
ПРЕД ШАБЛЕНСКО ЕЗЕРО

Сред книгите, в творческа атмосфера.

На 11 май 2019 година, съ-
бота, се проведе почистване на 
плажната ивица и дюните меж-
ду Шабленското езеро и море-
то. Почистена беше около 2 км. 
от плажната ивица. Събрани и 
извозени бяха 95 чувала с отпа-
дъци. 

Акцията е продължение на 
предишните две почиствания на 
Дуранкулашкия плаж и част от 
инициативата на WWF и Орга-

низацията на българските скау-
ти за почистване на водоемите. 

В почистването се включи-
ха 15 участници – доброволци, 
природозащитници и скаути. 

Чувалите и ръкавиците бяха 
осигурени от WWF, а за извоз-
ването на отпадъците се погри-
жиха Oбщинско предприятие 
БКСТРО – гр. Шабла и ЧЗС 
„Емил Яков“ – с. Езерец.

Изгрев

ПОЕТИЧЕН КЪТ

ЩЕ ИЗРАСТНЕ ДОБРО
Време безкрайно, душа заробена.
Цвете омайно, сълза отронена.
Звездна нощ, плач на дете,
искрящи светулки – вълшебни са те!

Дългоочаквано утро, искра светлина,
песен чудесна на птица една.
Вятърът пее, камбанен звън,
музика лее, това не е сън.

Овчар свири, стадото блее.
Скитникът път дири, сърцето немее.
От болка изгаря, боли безпределно,
рана отваря – време разделно.

Време безкрайно, без начало и край.
Цвете омайно – краси този рай,
синапено семе, посято само,
ще мине време, ще израстне добро.

Мариана Атанасова

Петък, 3-ти май беше празни-
чен ден в Зеления образователен 
център (ЗОЦ) в Шабла. Слу-
жителката в Центъра, Мариaна 
Атанасова, представи своята 
първа стихосбирка – „Нарису-
вай ми…“, пред шабленска ауди-
тория.

Офис-мениджърът в ЗОЦ, 

Галя Анастасова откри срещата 
и анонсира пред пълната зала 
творческия път на колежката си, 
както и историята на книгата. От 
Анастасова, хората в залата раз-
браха и, че самата тя  художест-
вена натура, е с основна заслуга 
стихосбирката да види бял свят.

Презентацията на „Нарису-
вай ми…“ от авторката, преми-
на под музикалния съпровод на 
младия каварненски пианист, 
Георги Колев.

Още след първите прочете-
ни от Атанасова стихотворения 
– „Исус воскресе“, „Нарисувай 
ми!“, „Вино и любов“, талантът 
на авторката завладя залата. 
Последваха „Любовта боли“, „Аз 
зная“ и „Детска надежда“, кои-
то затвърдиха впечатлението 
у публиката, че под перото на 
Мариaна Атанасова са излезли 
впечатляващи строфи. Послед-

валите „Кършей хляб и щип-
ка сол“, „Искрица надежда“ и 
„Щастието чука на вратата“, въ-
ведоха аудиторията в темата за 
добротата – крайъгълен камък 

в творчеството на шабленската 
поетеса. Атанасова сподели, че 
каквото посееш, това ще пожъ-
неш и подкрепи тази си максима 
със стихотворенията „Ако си 
добър“ и знаковото „Доброто се 
връща“. В този ред на мисли, тя 
припомни, че Бог ще присъди 
всекиму заслуженото с творба-

та си „Думи зли“, както и с „Ще 
израсне добро“. След това, автор-
ката припомни, че е просто жена, 
с едноименното стихотворение. 

Житейското си кредо, Мариa-
на Атанасова подчерта с „Душа-
та моя“ и „Всичко ще раздам“. 
На края на поетичната вечер, 
Атанасова прочете едно от сти-
хотворенията, с което изказва 
своята силна  вяра в Бог – „Дай 
ни Боже“.

Публиката аплодира поетеса-
та, тя получи и много цветя. Една 
от почитателките на поезията на 
Мариaна Атанасова, се оказа и 
председателят на ОбС Шабла, 
д-р Йорданка Стоева. Тя изрази 
своето възхищение от таланта 
на съученичката си и й пожела 
нови творчески успехи. Мариaна 
Атанасова раздаде автографи на 
любителите на творчеството си.

Йордан Енев

Бел. ред. - Стихосбирката 
„Нарисувай ми…“ от Мариaна 
Атанасова, можете да си закупи-
те от ЗОЦ Шабла.

ПЪРВА СТИХОСБИРКА НА 
ШАБЛЕНКАТА МАРИAНА АТАНАСОВА

Галя Анастасова, представя Мариана Атанасова на публиката.

Д-р Йорданка Стоева, поднася цветя на шабленската поетеса.

В ОУ „Св. Кл. Охридски“ текат 
майските празници, посветени на Деня 
на българската просвета и култура и на 
славянската писменост. 

Те започнаха с открит урок на брега 
на Черно море за морските обитатели – 
делфините, под ръководството на еколози 
от „Зелени Балкани“. Според проведено 
от федерацията изследване най-много 
китообразни бозайници има точно в 
Северното Черноморие. Учениците не 
успяха да видят делфини, но научиха как 
да разпознават 3 вида - афала, обикновен 
делфин и морска свиня. След това 
почистиха плажната ивица. И за да има 
урока интересен завършек взеха участие в 
състезателна игра – отбор „Афала“ и отбор 
„Муткур“ се надбягваха с чували на пясъка.

Не по-малко интересна беше и 
следващата изява, подарена от училищното 
настоятелство на учениците и на децата 
от изнесената група на детската градина 
в Дуранкулак - постановката „Таласъмът 
Тропалан“ на Държавен куклен театър 
„Дора Габе“ гр. Добрич. С внимание 
посетителите наблюдаваха играта на 
артистите, имаше много смях и в края - 
заслужени овации, а от творческия екип 
получиха приза „Най-очарователната 
публика“.

По традиция, в тези празници, 
учениците от училището се срещат и 

запознават с творчеството на различни 
творци. Тази година на 10 май, в рамките 
на един учебен час, те се запознаха с 
творчеството на шабленския поет, който 

вече не е сред нас – Георги Давидов. Идеята 
за това даде един ученик през месец март 
с въпроса „На кого е портретът, поставен 
на сградата на читалището в Шабла?“ Мар-
гарита Тодорова, директор на училището, 
в кратка презентация показа паметната 
плоча и обясни на учениците кой е Дави-
дов, разказа интересни случки от тяхното 
съвместно учителствуване в закритото 
трудово възпитателното училище в Шабла. 
Показа им двете стихосбирки на поета и 
прочете негови стихове. Разказа и за обя-
вения от ръководството на община Шабла 
конкурс за поезия на името на Давидов, за 
спечелите приза. Учениците не можеха да 
повярват, че техният директор и поетът от 
снимката са се познавали. В края на уро-
ка всички спонтанно решиха да положат 
цветя пред паметната плоча – учениците 
от Шабла още същия ден, а тези от другите 
населени места – при първото си посеще-
ние в града.

Майските празници в дуранкулашкото 
училище ще продължат със спортни игри, 
рисунка на асфалт на тема „Буквички 
родни“, училищен конкурс на тема „Венец 
от стихове за Кирил и Методий“ за най-
добър рецитатор. Кулминацията ще бъде 
тържеството „Празник този ден е!“ на 24 
май от 10.30 часа в читалище „Дружба 
1898“ с. Дуранкулак.

Изгрев

МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ В ОУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“

Веселина Мирчева и Емил Петров, подна-
сят цветя на паметната плоча на поета 
Георги Давидов
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На 10 май ученици от СУ 
„Асен Златаров“ – Шабла взеха 
участие на Областното състе-
зание на ученическите екипи 
по първа помощ. Отборът ни в 
състав Ивайла Янкова, Велизар 
Енчев, Виктор Петров и Мира 

Йорданова, водени от Златина 
Александрова-медицинска се-
стра в училището, заеха трето 
място. След много вълнения и 
емоции, шестокласниците се 
завърнаха с купа и грамота от 
състезанието.            Изгрев

ТРЕТО МЯСТО ЗА ШАБЛЕНСКИЯ  
ЕКИП ПО ПЪРВА ПОМОЩ

На 9 май се проведе състе-
занието „Млад огнеборец“, в 
което участваха 80 деца от До-
брич и областта.

Осем отбора с по 10 учас-
тници от Общините Добрич, 
Добричка, Каварна, Тервел, 
Шабла, Генерал Тошево, Бал-
чик и Крушари премериха 
сили в юбилейното 20-о състе-
зание „Млад огнеборец“.

Надпреварата премина в 

два кръга - 400 метра щафет-
но бягане с препятствия и 
бойно разгръщане на състеза-
телна пътека.   Нашият отбор, 
ръководен от мл.инспектор 
Кристиана Енчева, се нареди 
на четвърто място.

Първенецът ще вземе учас-
тие в Републиканските състе-
зания, които ще се проведат в 
к.к Албена от 1 до 3 юни. 

Изгрев

ЧЕТВЪРТО МЯСТО ЗА МЛАДИТЕ ОГНЕБОРЦИ ОТ ШАБЛА

Здравейте!
Христо: Как се почувства-

хте, като разбрахте, че сте кла-
сирани?

Зорница: Емоцията беше 
голяма. Г-жа Недялова ни съ-
общи резултатите. Това беше 
за нас неочаквана награда . Тя 
дойде месец и половина, след 
като изпратихме материалите.

Христо:  Доволни ли сте от 
местата, които журито ви е 
отредило?

Общ отговор:  Много сме 
доволни от наградите, не ги оч-
аквахме. Знаехме , че има много 
участници и ни беше трудно 
да си представим, че ще бъдем 
отличени сред тях. Изпитахме 
непозната емоция.

Христо към Зорница: Зори, 
защо реши да направиш ре-
портаж за Нидал Алгафари?

Зорница: Нидал Алгафари 
гостува в града ни и г-н Тодор 
Димитров предложи писателят 
да разговаря и с ученици от 
нашето училище. Срещата се 
състоя в кабинета по български 
език. Силно ме впечатли това, 
което ни разказа. Книгите, кои-
то след това училището закупи, 
ще прочета с удоволствие. В 
края на срещата взех решение-
то  да напиша репортаж.  Пуб-
ликувахме материала още съ-
щата седмица във в. ,,Изгрев’’.

Христо: Имате ли амбиции 
занапред?

Саня: Имаме амбиции, ще 
продължим да пишем и да 
участваме в  други конкурси. 
Ще пишем, независимо в каква 
професиална сфера ще се реа-
лизираме. Искаме да надграж-
даме уменията си.

Ивайла : Кога започнахте 
да се занимавате с писане на 
текстове?

Ивет: Започнахме от 5-ти 
клас. Първите ни материали 
бяха за коледната елха, след 
това отразявахме изпращането 
на абитуриентите. Помагаха 
ни по-големите момичета. Уча-

ствахме и в много конкурси, 
пишехме текстове и си ги реда-
ктирахме.

Дария: Аз се включих мал-
ко по-късно, но забелязах, че в 
началото в клуба бяхме повече, 
а след това намаляхме. За съ-
жаление малко деца обичат да 
пишат .

Ивайла: Харесва ли ви да 
създавате текстове ?

Саня: Интересно ни е да пи-
шем. Когато излезе нов конкурс 
или изява в училище, се на-
стройваме. Ако е необходимо,  
търсим материали по темата, 
коментираме, изразяваме мне-
нието си. Постепенно се офор-
мя и текстът.

Деница: Какво ви вдъхно-
вява най – често?

Общо мнение: Преди да за-
почнем да пишем, винаги сме 
неспокойни. Стоим пред въ-
проса дали ще се получи,  дали 
публиката ще оцени труда ни...
Вдъхновяват ни малки случки 
от ежедневието и впечатлява-
щи преживявания .

Емил: Разкажете за интер-
вютата си и с какво те са ви 
интересни.

Ивет: Може да се каже, че 
вече имаме нова страст, да се 
срещаме с гостуващи в града 
ни творци. Във връзка с го-
дишнина от гибелта на Апос-
тола в Шабла гостува Театъра 
на Армията. Не знаехме с кого 
ще разговаряме. Срещата с най 
– младите артисти от трупата 
за нас беше много вълнуваща, 
защото бе наш дебют . 

Зорница: Трябваше много 
бързо да се организираме и да 
подготвим въпросите си. Пуб-
ликувахме интервюто, което ни 
донесе 2-ра награда. Луизабел 
Николова  и Тигран Торосян 
бяха отзивчиви, отнесоха се с 
внимание и сериозно  към раз-
говора с нас. Срещата ще оста-
не незабравим спомен за нас. 
Свързахме се с тях чрез соци-
алните мрежи и контактът ни 

продължава. Луизабел ни по-
ощрява в заниманиятя.Тя мно-
го се зарадва за наградата ни. 

Виктор: Кое ви беше 
най-интересно на награжда-
ването?

Ивет: Награждаването про-
тече при много добра организа-
ция. Не беше просто връчване, 
а голямо тържество, на което 
присъства кметът на града и 
културни дейци. Много ни ха-
реса рециталът, който ученици-
те от  Центъра за работа с деца 
са подготвили в продължение 
на няколко месеца  и с него ще 
участват в други Национал-
ни конкурси за рецитаторско 
майсторство. На приятелската 
вечеря също беше много при-
ятно. Запознавахме се, танцу-
вахме.

Недялова: Момичетата са 
скромни и няма да ви кажат, че 
се откроиха с танцовите си уме-
ния. През цялото време водеха 
хорото. / смях/

Зорница: На втория ден 
беше организирана работна 
среща между всички участни-
ци. Представяхме се, разгова-
ряхме и това беше причина да 
си спомним за началото ни в 
кръжока.

Саня: Бяхме в пети клас 
и трябваше да се представим 
на по-големите момичета от 
клуба. Много се срамувахме. 
Спомням си точно къде стоях 
и как се чувствах. Бяхме голяма 
група, постепенно намаляхме. 

Останахме тези, които печелим 
награди./ всяко от момичетата 
си спомняше за своето предста-
вяне тогава/.

Христо: В нашия нов ин-
струментален клуб се случи 
същото. В началото кларени-
тистите бяха най-много, сега са 
само трима. 

Вече сме в края на своята 
среща. Дария, Ивет, Зорница и 
Саня отправиха своите съвети 
към нас.

Саня: Когато попаднете на 
нещо интересно, пишете за 
него. Тя госпожата, ще ви на-
сочва. Слушайте я!

Зорница: Напишете първо 
нещо малко и ще го пуснем в 
страницата ни  АУРА в социал-
ните мрежи. Нека първо това 
да направим заедно. След това 
вие ще продължите да пишете 
в тази страница. А сега заедно 
нека я  „раздвижим“!

Момичетата ни пожелаха 
да увеличим наградите и да не 
оставим гълъбчето от Разград 
самотно.

Благодарим за отделеното 
време на Дария, Ивет, Зорни-
ца и Саня. Ще се надяваме на 
други срещи и възможности 
да ги поздравяваме за нови 
успехи!

Литературен клуб „Творче-
ско писане” – ОДК

Младша група, 6. клас – 
Ицо, Виктор, Велизар, Емо, 

Дени, Ивайла, Йоана, 
Мира, Кремена, Невена, Гошо.

ЗА ГЪЛЪБА ОТ РАЗГРАД
Уважаеми читатели, както вече знаете, по-големите моми-

чета от нашия клуб – Дария, Зорница, Ивет и Саня през пър-
вия пролетен ден на месец март получиха радостна вест за две 
награди от Седми национален ученически журналистически 
конкурс  ,,Григор Попов’’  в гр.  Разград. С удоволствие се срещ-
нахме и говорихме с тях. Зададохме своите въпроси и получихме 
интересни отговори. 

Клуб „Творческо писане“ към ОДК, отляво надясно – Зорница Три-
фонова, Ивет Красимирова, Саня Цонкова и Дария Казанлийска.

С два нови златни медала 
се завърнаха от турнира 
„Дионисополис“ в Балчик, със-
тезателите на СКЛА „Нефтяник 
2014“ Шабла, Кремена Дими-
трова и Калоян Ялнъзов. Тур-
нирът по хвърляния се проведе 
на 4-ти май в Белия град. В него 
взеха участие над 100 млади 
лекоатлети от 11 клуба от Бъл-
гария.

Шампионската си титла, 
Коко Ялнъзов (2010) извоюва в 
състезанието, в което участваха 
и лекоатлети, родени през 2008 
и 2009 г. Той участва за пръв 
път в тази дисциплина, като 
резултатът му от 24, 84 м. бе 
отличен за „премиера“.

В тласкането на гюле 
при момичетата, Кремена 
Димитрова (2008) отново 
бе безапелационна – 6,46 
м. в конкуренцията на 18 
състезателки и от набор 2007. 

И трите опита на Креми бяха 
около 6-те метра, като третият, 
най-добър, беше на над 1,5 м. от 
сребърната медалистка! Пости-
жението е и лично на официал-
но състезание за талантливата 
шабленка.

В същинския сезон, лекоатле-
тите на СКЛА „Нефтяник 2014“ 
влизат с 9 медала от официални 
състезания, извоювани от 
началото на календарната година!

„Доволен съм от моите 
състезатели. За пореден път те 
показаха характер и спортен 
дух и прославиха Шабла“, 
каза за „Изгрев“, треньорът на 
„Нефтяник“ , Веско Василев.

Йордан Енев

КРЕМЕНА И КОКО – 
ЗЛАТНИ В БАЛЧИК

Треньорът Веселин Василев е 
прегърнал шампиона Калоян 
Ялнъзов.

Най-високото място на почетната стълбица, отново е за Кре-
мена Димитрова.

На 11.05.2019 г.се проведе възпоменателно тържество по 
повод 75 годишнината от гибелта на съветските летци на 
морския бряг край Шабла.Тържеството беше организирано от 
Общинското ръководство на СОСЗР от гр.Шабла и Сдружение 
„Обединени за Шабла“. Началото бе дадено в 10.30 ч..на пло-
щада пред Читалището в гр. Шабла с посрещането на всички 
гости, с изпълнението на фанфарен духов оркестър с ученици 
от СУ „В. Левски“ от гр.Ветово, област  Русе. Направена беше 
снимка на участниците които бяха пристигнали към този час, 
коята поместваме. Подробен материал за срещата очаквайте 
в следващия ни брой.


