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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Науката е светилото на един народ, литературата е животът му!“
Иван Вазов

МИСЪЛ НА БРОЯ УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, ДЕЙЦИ 
НА ПРОСВЕТАТА И КУЛТУРАТА,
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В навечерието сме на най-светлия и най-българския праз-
ник – 24 май. 

Възторженият химн „Върви, народени възродени!“ изпълва 
този ден, в който всички ние честваме българското слово – с 
надежда, вяра и оптимизъм, че то ще ни съхрани като нация. 
На 24 май се прекланяме пред великото дело на светите братя 
Кирил и Методий. Свято е то, защото преминава български-
те граници и допринася за развитието на цялата европейска 
цивилизация. Дава ни самочувствие на народ с важна роля в 
нейното развитие. 

Заедно с прославата на българския език, писменост и кул-
тура отдаваме почит, преклонение и уважение към нашия ду-
ховен елит – представителите на образованието и науката, на 
културата и изкуството, които неотменно и последователно 
продължават мисията на първоучителите..

Денят на св. братя Кирил и Методий, на българската азбука, 
просвета и култура и на славянската писменост е не само ярко 
свидетелство за жаждата на българина към просвета и нау-
ка, към народно самоопределение, но и тържество на волята 
и силата му да ги пази през вековете. Ето защо наш дълг е да 
продължим напред, да опазим езика и словото чисти и да ги 
предаваме на децата си.

Уважаеми учители,
С благодарност за волята и упоритостта, за грижите и вни-

манието, които влагате  за образованието и възпитанието на 
нашите деца. С признателност към Вашата отдаденост, което 
превръща учителската професия в кауза.

Уважаеми дейци на културата, читалищни деятели и само-
дейци,

Оценявам приноса Ви към опазване самобитността на 
културата в община Шабла, част от богатото българско кул-
турно-историческо наследство. Знам, че всичко е резултат на 
вложена енергия и любов в работата. Продължавайте да съх-
ранявате нашата идентичност, като я предавате на идните по-
коления!

Скъпи ученици,
Училището, учителите Ви дават знания - необходимост и 

основа в подготовката Ви за житейския път, който предстои 
да извървите. Вашият утрешен ден зависи от отговорността 
Ви днес. А на Вашите родители ще кажа - най-доброто, което 
можем да направим за децата си, да е предадем любовта към 
буквите, книгите и четенето.

Уважаеми съграждани,
Вярвам, че народ, който празнува книжовността и знание-

то, има сили да се справи с най-трудните изпитания на живота 
и да продължи напред!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
С уважение,

МАРИЯН ЖЕЧЕВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

ЧЕСТИТ 24 МАЙ
ДЕН НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ, 
НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА, ПРОСВЕТА, КУЛТУРА 
И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕННОСТ!
СКЪПИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА ШАБЛА,
Поздравявам всички Вас с най-красивия майски празник, 

който е изпълнен с песни, цветя и радостните възгласи на де-
цата и техните учители! На този ден се прекланяме пред делото 
на свети Кирил и свети Методий, които написаха нашата аз-
бука и дадоха възможност на „вси славяни книги да четат“. 24 
май е символ на достойнство, традиция и духовност. На този 
ден благодарим на нашите учители, читалищните деятели за 
отдадеността , за работата и възпитанието на младото поколе-
ние българи, защото  „без наука са слепи всички народи“!

Поздравявам всички Вас – представителите на културата, 
образованието и изкуството! Нека не стихва жаждата ни за 
духовно извисяване, защото с гордост трябва да носим име-
то Българи! Бъдете винаги оптимистично настроени, живи , 
здрави, за да постигнем всички поставени цели и да предаваме 
щафетата на знанието на идните поколения.

С уважение,
Д-р ЙОРДАНКА СТОЕВА

Председател на Общински съвет Шабла

ШАБЛА ОТДАДЕ ПОЧИТ НА ГЕРОИТЕ ОТ КРАЯ 
НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 

На 9 май 2021 година (не-
деля), шабленци отбелязаха 76 
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 се 

отбелязва и като Ден на Ев-
ропа, бяха положени венци и 
цветя пред паметните плочи 
на загиналите във Втората све-
товна война мъже от община 
Шабла.

Венци и цветя се поднесоха 
и на паметника на загиналите 

съветски летци край нос Ша-
бла. 

Своята признателност из-
разиха председателят на Об-
щинския съвет, д-р Йорданка 
Стоева; кметът на община Ша-
бла, Мариян Жечев; членовете 
на Общинската организация 
на Съюза на офицерите и сер-
жантите от запаса и резерва 
(СОСЗР); членове от пенси-
онерски клуб „Надежда“ в 
града; политически партии 
на територията на общината; 
граждани.

Пред паметника на загина-
лите съветски летци край нос 
Шабла, Илиян Христакиев, 
ст.експ. „Културно-историче-
ско наследство“ в общинската 
администрация, припомни на 
събралите се значимостта на 
деня.

„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 история-

та на тази война са и над 260-те 
участници от община Шабла, в 
двете фази на войната. В исто-
рията са имената и на 14-те за-
гинали бойци от общината. 

Вечна слава на героите!
Никой не е забравен и нищо 

не е забравено!“ – каза Илиян 
Христакиев.

След ритуалите по поднася-
не на венци и цветя, председа-
телят на СОСЗР в Шабла, Емил 
Тодоров хвърли цветя в морето 
в памет на загиналите.

Изгрев

СУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ШАБЛА 
ИЗПРАТИ СВОИТЕ АБИТУРИЕНТИ

На 14 май СУ „Асен Злата-
ров“ гр. Шабла изпрати своите 
абитуриенти. 

За последен път удари учи-
лищният звънец за 17-те моми-
чета и момчета от випуск 2021 
година. Възпитаниците на Ма-
рия Недялова, облечени с тени-
ски за благотворителна кауза – в 
помощ на деца-сираци, бяха по-
срещнати в двора на училището 
от техните съученици, учители, 
родители, близки и приятели.

Гости на тържеството бяха 
кметът на община Шабла, Ма-
риян Жечев, заместниците му, 
Цветелин Йорданов и Петър 
Атанасов, секретарят на община 
Шабла, Миглена Спирова, Таня 
Янакиева – началник-отдел „Об-
разование, култура, младежки 
дейности и спорт“ в общинската 
администрация, бившият ди-
ректор на училището, Йордан 

Михайлов, общински служите-
ли. По традиция първи привет-
ства зрелостниците директорът 
на СУ „Асен Златаров“- Петран-
ка Валентинова. В обръщението 
си тя отбеляза, че раздялата с 
родното училище слага началото 
на нов етап в живота им. А там 
ги чакат нови възможности за 
реализация. Пожела им „На до-
бър път“!

От името на родителите го-
вори, Петранка Георгиева. „От 
свое име и от името на всички 
родители поднасям благодар-
ности към всички учители! Бла-
годарим Ви искрено, че учихте, 
възпитавахте и обичахте децата 
ни, че бяхте техни светлини по 
пътя на знанието, но и на опита. 
Мили момичета и момчета, кра-
ят на пътя ви в училище дойде. 
Пред вас обаче има толкова мно-
го нови пътища. Никой няма да 

ви обещае, че те ще са по-лесни, 
но ви пожелаваме да сте сме-
ли. Бъдете смели в мечтите си, 
в копнежите си, в плановете и 
действията си! Пътят само сега 
ви се струва дълъг. През живота 
се върви, оказва се бързо. Нека 
пътят ви да е какъвто сърцето 
ви иска, а вие да вървите по него 
щастливи!“

С вълнение и сълзи в очите 
абитуриентите гордо заявиха 
своето „благодаря и дълбок по-
клон“ към първите учители, Ви-
олета Балева и Галина Алексан-
дрова, въвели ги за първи път в 
класната стая. Казаха не сбогом, 
а довиждане на родното учили-
ще, с обещанието, че ще успеят 
в живота.

Дванадесетокласниците бяха 
подготвили и поднесоха пода-
рък за училището, връчвайки го 
на директора. 

Гълъби полетяха в небето с 
надеждата за светло и мирно бъ-
деще на вече порасналите моми-
чета и момчета.

В края на тържествената част 
директорът символично ливна 
менче с вода.

Поздрав към зрелостниците 
отправиха самодейците от тан-
цов състав „Българка“ с ръко-
водител Гергана Дафова. Грей-
нали в новите си  костюми се 
раздадоха за публиката с танца 
си „Северняшки закачки“. Сред 
дванадесетокласниците има въз-
питаници на танцовия състав, 
които внесоха допълнителна 
емоция с изпълненията си на из-
проводяк.  

Безброй снимки запечатаха 
това мило събитие, както за два-
надесетокласниците, така и за 
техните родители и приятели.

Изгрев

На добър час…

Пред паметните плочи на загиналите във войната жители на 
общината.

На паметника на съветските 
летци – цветя, хляб и вода…
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КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

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, 0879 443 340

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:

Тел. 0886/22-85-99 – Донка Ангелова

ХОТЕЛ „НАВИ“ 
на к-г „Добруджа“, Шабла

търси да назначи камериерка за 
месеците юни, юли и август

Тел. за контакт: 0888/28-45-30

ПРОДАВАМ
ДВА ДЕКАРА ПРАЗНО МЯСТО В ЛОЗОВИЯ МАСИВ 
на гр. Шабла – пътя за с. Горичане. Също така лозе 

в с. Горичане и 7 декара дворно място в селото.
Телефон за връзка - 0882/59-20-60

ПРОДАВАМ  
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

АКАЦИЯ –  85 лв. цепеници
ГЛЕДИЧ  И МЕШЕ – 95 лв. цепеници

Осигурен транспорт 
Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

ХОТЕЛ „НАВИ“
на к-г „Добруджа“ Шабла

търси да назначи от 15 юни  
готвач и сервитьор/ка.

За справки: 0893 02 20 48

ПРОДАВАМ
ярмомелка, 250 лв.

Тел. за връзка – 0889/85-14-93

ДАВАМ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ
Две площи от по 1 дка. Имотът се намира на ул. „Веслец“№ 11 

в Шабла, електрифициран е, с кладенец и помпа.
Телефон за контакт:0885/374-138

ПОКАНА 
УС на ЗК „Приморец“, с. Тюленово  

свиква Редовно годишно отчетно събрание на 
29.05. 2021 г. от 8:00 в клуба на с. Тюленово

ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане и освобождаване на член-кооператори.
2. Отчет на УС и КС за 2020 г.
3. Приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г.
4. Освобождаване на Председателя, УС и КС от отговорност за дей-

ността им през 2020 г.
5. Други.

При липса на кворум, събранието ще се проведе 1 час по-късно, съгласно 
Закона за кооперациите, независимо от броя на присъстващите.

ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

кардиолог
26 май (сряда), от 13:00 часа 

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 16 май 2021 година  

се навършиха
11 години от смъртта на 

ИВАНКА ДИМИТРОВА 
КРЪСТЕВА

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

Никога забрава няма!

От семейството

ТЪРСЯ СЕРВИТЬОР/КА
Телефон: 0899 25 20 61

ПРЕДЛАГАМ
УСЛУГИ С МОТОКАР И  ТОВАРЕН МИКРОБУС 

(ТРИСТРАНЕН САМОСВАЛ).
Телефон: 0894 527 710

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 13 май 2021 година се 

проведе редовно заседание 
на Общинския съвет. На него 
присъстваха 9 от 11 общински 
съветници.

В началото на заседанието, 
председателят на ОбС Шабла, 
д-р Йорданка Стоева прочете 
предварително обявеният дне-
вен ред, състоящ се от 11 до-
кладни записки.

Съветниците допълниха 
приетата програма за управле-
ние и разпореждане с имотите 
общинска собственост за 2021 
година в точка „ликвидиране 
на съсобственост“ и „земедел-
ски земи за отдаване под наем 
или аренда“. За стопанската 
2021-2022 година, община Ша-
бла отдава под наем 16 имота 
за срок от 1 година. За целта ще 
бъде обявен публично оповес-
тен търг с тайно наддаване. За 
всички имоти началната цена 
за наем ще бъде 75 лв.

Втората по ред докладна за-
писка предизвика задълбочени 
разсъдения у съветниците. Тя 
се отнасяше до преобразува-

нето на имот – публична об-
щинска собственост в частна 
такава. Имотът се намира до 
новоизграждащия се морски 
клуб на СО „Кария“. Тук кме-
тът на общината, г-н Мариян 
Жечев обясни, че има разми-
наване в допустимите площи за 
застрояване поради издадени 
разрешения в преходен период 
и сега предстои ново проек-
тиране, за да може собствени-
кът на имота за продължи със 
строителството.

На заседанието беше приет 
предложения проект на Про-
грама на община Шабла за 
изпълнение на Националната 
Програма за овладяване попу-
лацията на безстопанствените 
кучета. Кметът Жечев съобщи, 
че на територията на община-
та са взети всички допустими 
мерки – залавяне, обезпарази-
тяване и кастрация. 

Съветниците одобриха 
представеният от общинската 
администрация Отчет за из-
пълнение решенията приети от 
Общинския съвет във връзка 

с кандидатстване с проекти по 
Европейски програми и ин-
формация за оргаанизацията 
по подготовка и изпълнение на 
проекти, финансирани от фон-
дове на ЕС.

Кметът на общината раз-
ясни по кои проекти се рабо-
ти в момента и съответно от 
коя програма се финансират. 
Г-н  Жечев каза още, че ще се 
довършва започнатото и ще 
се работи по подготовката на 
нови проекти предложения, по 
които ще има прием.

Кметът на община Шабла, 
Мариян Жечев беше определен 
за представител на община Ша-
бла в извънредното общо събра-
ние на акционерите на МБАЛ 
Добрич АД, което ще се проведе 
на 31 май 2021 година, а при лип-
са на кворум - на 15 юни, т.г.

Община Шабла да канди-
датства с проект „Патронажна 
грижа+ в община Шабла“ чрез 
директно предоставяне на без-
възмездна финонсова помощ 
по Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси 

2014-2020 година“ бе прието 
още на заседанието. Тук става 
дума за продължение на проек-
та за патронажна грижа, който 
община Шабла изпълнява заед-
но с общините Каварна и Бал-
чик. Финансирането по новия 
проект ще бъде насочено към 
всяка община. Патронажната 
грижа е насочена към уязвими-
те групи, осигурява и работни 
места, но проблем е, че липсват 
медицинските кадри.

Последната докладна запис-
ка, която общинските съветни-
ци разгледаха, беше приемане-
то на Отчет на годишния план 
на дейностите за подкрепа за 
личностно развитие на децата 
и учениците в община Шабла 
за 2020-2021 година и годишен 
план на дейностите за подкре-
па за личностно развитие на 
децата и учениците в община 
Шабла за 2021-2022 година.

С изчерпването на дневния 
ред, заседанието беше закри-
то от неговия председател, д-р 
Йорданка Стоева.

Изгрев

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ 
НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ШАБЛА 
Община Шабла, на основание чл. 15, ал. 1 от 
Закона за общинския дълг и в съответствие 
с Наредбата за провеждане на обществено 
обсъждане за поемане на общински дълг 
от Община Шабла, кани местната общност 
и всички заинтересовани лица да участ-
ват в публично обсъждане за поемане на 
дългосрочен общински дълг, финансиран 
по реда на чл. 19а от Закона за общинския 
дълг, от фонд ФЛАГ ЕАД, за финансиране на 
разходи по Програма за трансгранично съ-
трудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-Бъл-
гария 2014-2020, по изпълняван от Община 
Шабла проект:
„Възстановяване на уникалното общо 
културно наследство и насърчаване на 
съвместния туристически продукт „Ха-
манджия – първа цивилизация на Стара 
Европа”. 
1. Номер на договора за БФП: № 
81781/17.07.2018 г.
2. Бенефициент: Община Шабла, Р. Бълга-
рия и Община Черна вода, Р. Румъния;
3. Общи параметри на проекта:
- Предназначение: Предметът на про-
екта е възстановяване  на археологически-
ят парк на селищната могила на Големия 
остров в езерото Дуранкулак, разработва-
не, популяризиране, управление и устой-
чиво използване на съвместен интегриран 
туристически продукт „Хаманджия“. 
- Обща стойност на одобреният проект 

на Община Шабла: 830 425,72 евро с вкл. 
ДДС;
- Начин на финансиране: ЕФРР в размер 
на 85%, национално съфинансиране – 13 % 
и собствен принос на Община Шабла – 2 % 
от стойността на договора.
4. Предмет на обсъждането:
Поемане на дългосрочен общински дълг 
под формата на кредит от „Фонд за органи-
те на местното самоуправление в България 
– ФЛАГ“ ЕАД, съгласно чл. 19а от Закона за 
общинския дълг, за осигуряване на мосто-
во финансиране за реализация на проекта.
5. Стойност на кредита за финансиране: 
до 400 000 (четиристотин хиляди) лева.
6. Срок за погасяване на кредита – до 24 
(двадесет и четири) месеца.
7. Максимален лихвен процент – шест-
месечен EURIBOR плюс максимална над-
бавка от 4.083 %;
8. Начин на обезпечаване:
- Учредяване на залог върху вземанията 

на Община Шабла по Договор за без-
възмездна помощ № 81781/17.07.2018 
г., сключен с Управляващия орган на 
съответната Оперативна програма, по-
стъпващи по банкова сметка, вземания-
та за наличностите по която, настоящи и 
бъдещи, също са обект на особен залог; 

- Учредяване на залог върху постъплени-
ята по сметката на Община Шабла, по 
която постъпват средствата по проект 

„Възстановяване на уникалното общо 
културно наследство и насърчаване 
на съвместния туристически продукт 
„Хаманджия – първа цивилизация на 
Стара Европа” финансиран по Договор 
за безвъзмездна финансова помощ № 
81781/17.07.2018 г.;

- Учредяване на залог върху настоящи и 
бъдещи парични вземания, предста-
вляващи настоящи и бъдещи приходи 
на община Шабла, по чл. 45, ал. 1, т. 1, 
букви от „а“ до „ж“ от Закон за публич-
ните финанси и бюджетните взаимоот-
ношения на община Шабла по чл. 52, ал. 
1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните 
финанси, включително и тези, постъп-
ващи по банкова сметка, вземанията 
за наличностите по която, настоящи и 
бъдещи, също са обект на особен залог.

9. Място и лице в Община Шабла, от което 
могат да се получат материали за обсъжда-
нето, преди датата, на която то ще се със-
тои: ст. 211, Росен Василев – Началник отдел 
„БФОС“. Всички заинтересовани лица могат 
да се запознаят с материалите за обсъжда-
нето и на електронната страница на Община 
Шабла – www.shabla.bg, секция „Бюджет“.
Публичното обсъждане ще се състои на 
26.05.2021 г., от 16:00 часа, в пленарна-
та зала на Община Шабла, находяща се 
в сградата на Община Шабла, ул. „Равно 
поле“ № 35, ет. 2.              Изгрев

УС НА ПТК “ШАБЛЕНСКИ ФАР” гр.Шабла
свиква общо годишно отчетно събрание            

на 5 юни 2021 г. от 8,00 часа
в сградата на ПТК  “Шабленски фар” гр.Шабла при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане и освобождаване на член – кооператори.
2. Отчет на УС за дейността на кооперацията през 2020 г.
3. Приемане на Годишен финансов отчет  за 2020 г.
4. Отчет на КС за  дейността на кооперацията през 2020 г.
5. Избор на пълномощник за общото събрание на ОСЗК.
6. Текущи.

При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-
късно на същото място, при същия дневен ред - на основание 
чл.17 ал.2 от Закона за кооперациите.

УС на ПТК “Шабленски фар” гр.Шабла

УС на ЗКПУ „ОБЕДИНЕНИЕ”
на основание чл.16, ал. 3 ,т. 1 от Закона за кооперациите, чл. 27, ал. 1 от 
Закона за кооперациите и чл.27,ал. 1 т. 1 от Устава на кооперацията  свиква 
Годишно отчетно събрание на 12.06.2021 г. /събота/от 9.00 часа в двора на 
кооперацията, (като се спазват всички мерки   в условията на пандемия) 
с. Горичане, общ. Шабла.

Събранието ще протече при следния 
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на чл. кооператори
2. Отчет на УС за дейността на кооперацията през 2020 год.
3. Годишен финансов отчет за 2020 год.
4. Отчет на К С за 2020 год.
5. Избор на К С. 
6. Разни.

Съгласно чл. 17, ал. 2 от Закона за кооперациите, при липса на 
кворум, събранието ще се проведе 1  /един/ час по- късно/в 10 .00 часа, 
независимо от присъстващите.

С оглед усложнената епидемична обстановка събранието ще 
протече при спазване на противоепидемичните  мерки обявени в 
страната.

От Управителния съвет на кооперацията

http://www.shabla.bg
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ОБЩИНА ШАБЛА, ТАНЦОВА ШКОЛА 
„ВЪЗРОЖДЕНЦИ“ ГР.ВАРНА И 

ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА 1894“ ГР.ШАБЛА 

ВИ КАНЯТ 
на „Мегданско веселие“

С участието на:
* танцова школа „Възрожденци“ гр.Варна;
* фолклорна група „Добруджанка“;
* танцов състав „Бърборино“;
* формация „Нестинари“.

На 22 май 2021 година (събота)  
от 19.30 часа.
Заповядайте!

ПОЕТИЧЕН КЪТ   

ВЪРВИ, НАРОДЕ 
ВЪЗРОДЕНИ!
Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
съдбините си ти поднови!

Върви към мощната Просвета!
В световните борби върви,
от длъжност неизменно воден -
и Бог ще те благослови!

Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, дето знаньето живей!

Безвестен беше ти, безславен!
О, влез в Историята веч,
духовно покори страните,
които завладя със меч!

Тъй солунските двама братя
насърчаваха дедите ни...
О, минало незабравимо,
о, пресвещени старини!

България остана вярна
на достославний тоз завет -
в тържествуванье и в страданье,
извърши подвизи безчет...

Да, Родината ни години
пресветли преживя, в беда
неописуема изпадна,
но върши дългът се всегда!

Бе време, писмеността наша
кога обходи целий мир;
за всесветовната просвета
тя бе неизчерпаем вир;

бе и тъжовно робско време...
Тогаз Балканский храбър син
навеждаше лице под гнета
на отоманский властелин...

Но винаги духът народен;
подпорка търсеше у вас,
о, мъдреци! През десет века
все жив остана ваший глас!

О, вий, които цяло племе
извлякохте из мъртвина,
народен гений възкресихте -
заспал в глубока тъмнина;

 подвижници за права вярна,
сеятели на правда, мир,
апостоли високославни,
звезди върху Славянски мир,

бъдете преблагословени,
о вий, Методий и Кирил,
отци на българското знанье,
творци на наший говор мил!

Нека името ви да живее
във всенародната любов,
речта ви мощна нек се помни,
в Славянството во век веков!

Стоян Михайловски - Русе, 1882  
(1892, априлий 15, сп. „Мисъл“)

На 6 май – Гергьовден, в Езерец отпразнуваха събора на селото 
и храмовия празник на църквата „Св. Георги Победоносец“ в Езе-
рец. Отец Павел Максимов отслужи празнична литургия в хра-
ма. Раздаден бе празничен оброк. Емил Яков и Йордан Йорданов 
дариха по едно агне за оброка. 

На 11.05.2021 г. църковен храм „Св.св. Кирил и Методий” , с.Кра-
пец отбеляза своя храмов празник  с молебен и  раздаване на 
празничен оброк. На събитието присъстваха жители и гости 
но селото. От новата камбанария се разнесе празничния звън 
на камбаната.

ХРАМОВИ ПРАЗНИЦИ В ОБЩИНАТА

ВЕЧЕ СМЕ ГРАМОТНИ
На 11 май, когато честваме светите  рав-

ноапостоли и просветители Кирил и Мето-
дий, учениците от I клас на СУ „Асен Зла-
таров“ Шабла поканиха своите родители, 
за да покажат, че вече са грамотни.

Въпреки усложнената епидемична 
обстановка в страната и дистанционното 
обучение, първокласниците изучиха всич-
ки букви от нашата азбука.

Пред своите гости те показаха какво са 
научили в часовете по „Български език“ и 
че вече спокойно могат да отидат в страна-

та Букволандия. Съставянето на изрече-
ния, откриването на мъдрост и решаване-
то на кръстословица не затрудни малките 
ученици. Те показаха, че са и добри арти-
сти. В класната стая те представиха пиеса-
та „Как гъсеничката се събуди или как се 
раждат пеперуди“ от Мая Дългъчева.

В края на първата част на празника, 
първокласниците получиха удостовере-
нията си за грамотност, а също книжка и 
лакомство.

От името на родителите, Елен Сабатини 

благодари на учителите Галина Алексан-
дрова и Костадинка Стоянова за грижите и 
знанията които са положили за вече порас-
налите и знаещи първокласници.

Забавната част продължи в градския 
парк, където ги очакваше триетажна торта, 
дело на нашата съгражданка и също майка 
на първокласник, Елена Соленкова.

Изгрев

Тортата „Букволандия“  зарадва първола-
ците.

Първокласниците получиха свидетелствата си за грамотност.

ПЪРВА НАГРАДА ЗА 
ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ 
ОТ СУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“

На 16 и 17 април 2021 година 
в Добрич се проведе се проведе 
VII Националната ученическа 
конференция по гражданско 
образование  «Семейство – 
училище – общество“. Тя е част 
от Националния календар за 
изяви по интереси на децата 
и учениците за учебната 2020/ 
2021 година, утвърден със запо-
вед на Министъра на образова-
нието и науката. Организира се 
от СУ «Св. Климент Охридски 
«, гр. Добрич със съдействието 
на РУО Добрич, Община град 
Добрич и Висше училище по 
мениджмънт - гр. Добрич. Цел-
та е да се предостави възмож-
ност за творческа изява на уче-
ниците с познания, придобити 
практически умения и компе-
тентности в областта на граж-
данското образование, като се 
акцентира върху моралните ка-

чества и духовните ценности. 
Жури в състав с представители 
на МОН, РУО, университетски 
преподаватели, артисти, жур-
налисти и изявени учители 
определиха най-добрите про-
екти, приказки, драматизации, 
рисунки, есета и презентации.

Учениците от IV клас на 
СУ „Асен Златаров“ Шабла с 
класен ръководител Красими-
ра Никифорова участваха в 
заключителния етап в първа 
възрастова група, раздел „Дра-
матизации“ и заеха I място.

Резултатът е безспорно до-
казателство, че ако се запасиш с 
търпение и проявиш старание, 
то засетите семена на упори-
тия труд непременно ще дадат 
плод. Корените на упорития 
труд са горчиви, но плодовете 
- сладки.

Изгрев

НА СВЕТЛИ ПЕТЪК В КРАПЕЦ
На светли петък, когато 

църквата почита иконата „Жи-
воносния извор на пресвета 
Богородица“ - 7 май 2021 го-
дина, отец Павел Максимов 
отслужи празничен водосвет 
на кладенеца-извор в село Кра-
пец. Той се намира на къмпин-
га в селото, а водата му утолява 
жаждата на преминаващите 
туристи.

За „Изгрев“, 86 годишната 
Янка Димитрова разказа леген-

да, която знае от малка:
„Малко овчарче, сляпо с 

едното око намира извора до-
като пасе стадото си, измива се 
с водата и оздравява.“

Според , кладенецът е ци-
ментиран през 1967 година от 
Милко Тодоров Керанов от се-
лото.

Чете се ясно: „Кладенчето се 
именува Аязмото. Водата е за 
пиене.“

Изгрев

УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ НА СЕЛО ГОРУН!

От сърце Ви поздравявам по случай празника на 
селото ни 24 май, и Ви пожелавам да бъдете 

преди всичко здрави, щастливи и благословени! 
Бъдете позитивни, вярващи, креативни и 

вдъхновени! 
И не забравяйте да бъдете по-добри хора и човеци.

Светла Колева, 
кметски наместник
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СТУДИО ЗА КРАСОТА 
„FANTASY“

Работи 7 дни в седмицата със или 
без предварително записване.

За записване на час – телефони  
0886/22-85-99 и 0889/69-11-16.

Ателието се намира срещу входа на  
банка ДСК в Шабла.

Моля, заповядайте!

БРЪСНАРО-ФРИЗЬОРСКИ САЛОН „ПРИ ПОЛИ“
отвори врати за вас на 26.04.2021 г.

Салонът се намира на Градския пазар в Шабла  
(бившия магазин на Бабадалиева).

РАБОТНО ВРЕМЕ:  
от понеделник до петък – 08:00 – 17:00 часа.

събота – 08:00 – 14:00 часа.
Телефон за контакти и записвания: 0889/77-10-20

Моля, заповядайте!

ВРЕМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА 
„ЮНИОН ИВКОНИ“ И „ЕТАП ГРУП“

Шабла – София – тръгване в 21.00 часа, 
пристигане в София в 5.50 часа.

София – Шабла – тръгване в 10.30 часа, 
пристигане в Шабла в 19.05 часа.

Работно време ва офиса в Шабла в сградата 
на хостел „Шабла“ (откъдето тръгват и  където 
пристигат автобусите): 8.30 часа – 13.00 часа

Телефон за връзка: 0879 356 055

„АРМЕЙЦИ ШАБЛА“ - ЗАРЯ ЗА ЦСКА

На 5 май т.г., фенклубът 
на ЦСКА «Армейци Шабла“ 
отпразнува 73-ят рожден ден 
на най-успешния български 
клуб. С червени факли, заря 
и песни в центъра на града, 

привържениците почетоха 
празника, след което шествието 
им се пренесе на плажа и пред 
шабленския фар, който е част от 
емблемата на «Армейци Шабла» 
и символ на града.            Изгрев

БАСКЕТБОЛНИЯТ „ШАБЛА“ СЕ 
КЛАСИРА ЗА ПОЛУФИНАЛИТЕ

Отборът на БК „Шабла“ 
преодоля първият плейофен 
кръг в първенството на ББЛ 
„А“ група, регион „Изток“, 
след като прекърши съпроти-
вата на състава на Икономи-
чески Университет Варна (ИУ) 
с 2:1 победи и вече е полуфи-
налист в шампионата във вто-
рото ниво на професионалния 
баскетбол в България! Всички 
мачове на клубовете, дислоци-
рани в и около около морската 
ни столица се играят в залата 
на ИУ, поради което нашите 
съперници бяха домакини и 

в трите срещи. В първия мач 
(серията се играе до 2 победи), 
ИУ спечели инфарктно с 1 точ-
ка – 68:67. Във втората среща, 
нашият състав се наложи със 
72:64 и така изравни серията 
– 1:1. 

Решителният трети мач се 
изигра на 9 май. След размя-
на на кошове в началните ми-
нути,  „Шабла“  направи серия 
от 10:0 и след първата част бе 
напред с 24:13. През втория 
период настъпи подем в игра-
та на домакините, които сва-
лиха разликата само на точка, 

но след тройка 
на  Станислав 
Цонков, на по-
чивката, нашият 
отбор отново бе 
напред с 42:38.

На два 
пъти  ИУ  успя-
ваше да изравни 
след паузата, но 
преди последната 
част  „Шабла“  от-
ново водеше при 
56:49. В началото 
на последната 
четвърт  разлика-
та отново стана 
двуцифрена и БК 
„Шабла“ задържа 
преднината си до 
последно.

С т а н и с -
лав  Цонков  бе 
над всички за „Шабла“  с 32 
точки и 10 борби,  Хакан Сер-
безов също е с дабъл-дабъл от 
13 точки и 10 борби, 11 точки 
има Ивайло Тодоров.

След редовния сезон, БК 
„Шабла“ завърши  на 6 място 
от 8 отбора в първенството на 
ББЛ „А“ група, регион „Изток“, 
а ИУ Варна бяха трети. След 
победата  над тях ще

 играем полуфинал  (отново 
в серия 2 от 3 мача) отбора на 
БК „Шумен“ (който в първия 
плейофен кръг отстрани тима 
на Технически Университет 
(Варна)). Ако ги преодолеем си 
гарантираме участие на нацио-
налните финали, които ще се 
проведат в зала „Триадица“  в 
София от 11 до 13 юни.

Изгрев

КРЕМЕНА С ДВЕ ТИТЛИ, КОЦЕТО – 
СЪС ЗЛАТО И РЕКОРД
Още - сребро и бронз за младата ни атлетка, Коко с две трети места във Варна

С три златни и два бронзови 
медала се отчетоха лекоатлети-
те на СКЛА „Нефтяник 2014“ 
Шабла от двата турнира, в кои-
то взеха участие през измина-
лата седмица.

На 15.05., в Балчик се със-
тоя Националният турнир за 
хвърляния „Дионисополис“, в 
който сили премериха над 150 
атлети от България във всички 

възрастови групи. 
На тласкане на гюле за мо-

мичета р. 2008 г., нашата Кре-
мена Димитрова отново бе без 
отговор отстрана на 11-те свои 
връстнички в сектора  с по-
добрено лично постижение – 
10.90 м. от първи опит! Нареди-
лите се под Креми на почетната 
стълбица, Теодора Андреева от  
СКЛА „Черно Море 2005“ (Бал-
чик) и Стефани Димитрова от 
ЛК „Виктория“ (Варна) тласна-
ха съответно 9.32 м. и 7.75 м…
Хегемонията на Кремена в сек-
тора е смазваща конкуренция-
та. През близо двете години, в 

които се състезава в тласкане-
то на гюле, тя е участвала в 8 
турнира под егидата на БФЛА, 
като ги е печелила всички, при 
това почти винаги с над метър 
пред втората!

В хвърлянето на копие за 
мъже, Костадин Тодоров спе-
чели втория златен медал за 
„Нефтяник“.С постижението 
си от 52.29 м., роденият през 

1976 г. атлет счупи и национал-
ния рекорд за ветерани.

На 16.05., във Варна се про-
веде турнирът за деца до 16 г., 
„Атлетика търси таланти“. 

В състезанието по скок 
дължина, Кремена Димитрова 
„грабна“ златния медал в по-
следния си опит с нов личен 
рекорд – 4.78 м. До последно 
нашето момиче се надскачаше 
за златото със състезателката 
на СК „Супер Спорт“ (Варна), 
Ема Войнова. След вторите 
опити, Войнова беше „вирту-
ална“ шампионка с 4.71(4.64 за 
Кремена), но на третия опит на 

Креми тя отговори 
само с 4.34 м…Във 
финалното бягане 
на 60 м.  ролите се 
размениха – сре-
бро за Кремена с 
8.34 сек., само на 
стотна зад Ема 
Войнова. Нашата 
атлетка спечели се-
рията си с 8.22 сек., 
но тук състезател-
ките бяха само 16 
(колкото и на ско-
ка) и регламентът 
предвиждаше и 
финал…

Калоян Ял-
нъзов също извоюва два ме-
дала на варненския турнир, 
бронзови. Той остана трети на 
60 м. с резултат 9.22 сек. и на 
скок дължина с 4. 10 м. Пости-
жението на Коко в скока бе и 
негов личен рекорд.

Около седмица преди тур-
нирите в Балчик и Варна, на 
8.05., се проведе първия за го-
дината турнир по лека атлетика 
от веригата „GO!KIDS!“ за деца 
до 16 г. На състезанието, кое-
то се проведе на националния 
стадион „Васил Левски“ взеха 
участие над 300 млади лекоат-
лети от цяла България.

На скока на дължина, Кре-
мена Димитрова извоюва 
бронзовия медал (който бе 
с тежестта на златен в други 
турнири) с лично постижение 
от 4.60 м. И тук, както и на 
последните си две състезания, 
Кремена „изкова“ медала си в 
третия, последен опит. В пър-
вия си опит, младата ни атлет-
ка преодоля 4. 45 м., с който 
резултат оставаше на сантиме-
тър от постижението на Кали-
на Георгиева от СК „Приорити 

Спорт“ (София), респективно 
от бронзовия медал. Вторият 
опит на Креми беше над 4.80 
м., но нередовен – тя застъпи 
измервателната отметка с 3-4 
сантиметра. В третия си опит, 
състезателката на „Приорити“ 
( бел. ред. - клубът е основани 
и ръководен от Европейската 
шампионка на скок дължина 
в зала, Магдалена Христова) 
не издържа на напрежението 
–  4.32 и отличие за Кремена. 
Първа от 38-те момичета, ро-
дени през 2008 г. и участващи в 
дисциплината бе Ива Деливер-
ска от СКЛА „Енерджи“ (Пло-
вдив) с 4.82 м., а втора - Рая 
Димитрова от  СКЛА „Свети 
Георги“(София) с 4.72.

В бягането на 60 м., както 
и на нашия турнир, нямаше 
полуфинали и финал, а 40-те 
участнички бяха разделени на 
5 серии от по 8 и класирането 
се определи от времената в се-
риите. И на спринта Кремена 
счупи личния си рекорд – 8.63 
сек., което й отреди 8 място в 
класирането.

Йордан Енев

Костадин Тодоров е на върха на почетната стълбичка в Балчик.

Баскетболистите на „Шабла“ – вече с мисъл за „Шумен“…

БК „Шабла“ прекърши отбора на ИУ Варна, 
въпреки че изоставаше в серията.

Кремена и Коко с медалите си, спечелени 
във Варна. Треньорът им, Веселин Василев е 
доволен от възпитаниците си.



ОТЛИЧНИЦИТЕ НА СУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ГР. ШАБЛА
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

Отляво-надясно първи ред долу -  Димана Николова, Станимир Тодоров, Александра Панова, Кон-
стантин Костов и Ралица Маринова. Отляво-надясно втори ред горе - Петко Франгов, Велизара 
Калчева, Денис Иванов, Ванеса Радева, Стефан Минков и Станислава Куванджиева.

I КЛАС II КЛАС

Отляво-надясно първи ред долу - Рая Христова, Давид Марчев, Симеон Семерджиев, Кристияна 
Стефанова и Даная Казанлийска. Отляво-надясно втори ред горе - Йоан Калчев,  Калина Дженко-
ва, Димитър Славов, Радост Русева и Александър Прохаска.

Отляво-надясно - Георги Казанлийски,  Гергана Ялнъзова,  Павел Димитров, Христомир Харалам-
биев, Петър Йорданов, Йоана Йотова и  Симон Марчев

V КЛАС VI КЛАС

Отляво-надясно - Пламена Господинова, Кремена Димитрова, Лиана Ангелова и Борис Йорданов

Отляво-надясно първи ред долу - Валентин Иванов, Йорданка 
Марчева, Рая Стефанова, Полина Овчарова и  Ивелин Дончев. 
Отляво-надясно втори ред горе -  Любомир Любомиров,  Дилян 
Казанлийски, Симона Водкаджиева, Елинор Колева и Иванина Ов-
чарова.

IV КЛАСIII КЛАС

Ивелин Николов

Дениз Хюсеин

Мартин Николов

Стефко Иванов

Денислав Демирев

Биляна Станкова

Ивон Великова

Калоян Керчев
Моника Монева и Димитър 
Данаилов



ОТЛИЧНИЦИТЕ НА ОУ „СВ. КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ“ С. ДУРАНКУЛАК  

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

Отляво-надясно - Дамян Рацъ, Дария Казанлийска, Денислав Йорданов,  Кремена Маринова, Илиян 
Иванов и Виктория Стоянова.

Отляво-надясно долу -  Христо Анастасов, Емил  Стоев и Вик-
тор Валентинов. Отляво-надясно горе - Велизар Енчев, Деница 
Дженкова, Йоана Йорданова и Георги Георгиев.

VIII КЛАС

Ивайла Иванова

XI КЛАС

XII КЛАС

Зорница Трифонова Ивет Георгиева Саня Цонкова

IV КЛАС VII КЛАС

Пею Радев Женя Петрова

Отляво-надясно -  Божидар Пенков, Деница Стоянова, Елиза Пеева, Стелияна Стоянова и Ма-
рио Канев.

II КЛАС

I КЛАС

Димитрин Овчаров Георги Жечев Преслава Пеева

VII КЛАС

Йоанна Милкова и Никола Хараламбиев Симона Люцканова

IX КЛАС

ОТЛИЧНИЦИТЕ НА СУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ГР. ШАБЛА
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

Отляво-надясно -  Василка Маринова, Севдалина Веселинова, Айтен Юсеинова и Катерина Ива-
нова.
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