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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„Природна интелигентност без образование е като дърво без плодове.“
Теодор Рузвелт

МИСЪЛ НА БРОЯ

ИЗПРАТИХМЕ АБИТУРИЕНТИТЕ ОТ ВИПУСК 2021
За изпращането на абитуриентите от випуск XXXXII на СУ „Асен Златаров на 23 май, четете на  стр. 4

УЧИЛИЩАТА В ОБЩИНАТА С 
ПРАЗНИЧНИ КОНЦЕРТИ ЗА 24 МАЙ

24 май – Денят на св.братя 
Кирил и Методий, на българ-
ската азбука, просвета и култу-
ра и на славянската писменост, 
бе отбелязан тържествено в 
двете училища на територията 
на община Шабла.

Да почетат делото на све-
тите братя Кирил и Методий 
за празника в СУ „Асен Злата-
ров“ Шабла бяха дошли пред-
седателят на ОбС Шабла - д-р 
Йорданка Стоева, кметът на 
общината - г-н Мариян Жечев, 
заместник- кметът - г-н Петър 
Атанасов, бивши директори на 
училището, родители и гости.

В словото си при откриване-
то на тържеството директорът 
на учебното заведение - г-жа 
Петранка Валентинова каза, че 
на 24 май се прекланяме пред 
труда на българския учител, по-
несъл на раменете си огромна-
та отговорност да просвещава 
и възпитава най-голямото съ-
кровище на земята – децата.

Директорът се обърна към 
учениците с гордост от пости-
женията им, като пожела със 
самочувствие да отстояват сла-
вата на  училището.

„Честит празник!“ – поздра-
ви в заключение г-жа Валенти-
нова.

От импровизираната три-
буна кметът Жечев отправи 
пожелания към учениците и 
учителите по повод най-бъл-
гарския празник и връчи го-
дишната награда на ученик за 
24 май. Тази година носител на 

наградата е  шестокласничка-
та Кремена Димитрова от СУ 
„Асен Златаров“, постигнала 
високи спортни успехи в леката 
атлетика на национално ниво.

Пред портрета на Кирил и 
Методий празничният концерт 
започна с песента „Вера“, в из-
пълнение на Никол Кирилова и 
Ивелин Дончев от IV клас. 

С изпълненията си най-мал-
ките, учениците от I клас, спо-
делиха пред всички, че вече са 
грамотни. Те пяха и рецитира-
ха стихове за буквите, за два-
мата братя, написали нашата 
азбука, за новите им приятели 
- „буквара“ и „читанката“.

Със стихотворението „Ма-
ленкая школьница“, представе-
но от първокласничката Нели, 
завърши празничната програ-
ма.

След като тържеството в 
СУ „Асен Златаров“ завърши, 
официалните гости от ръко-
водството на общината, посе-
тиха и празничния концерт в 
ОУ „Св. Климент Охридски“ 
в Дуранкулак, посветен на 24 
май. Тържеството в основното 
училище започна с посрещане 

знамето на училището и колек-
тивно изпълнение на училищ-
ния химн. След това водещият 
даде думата на г-жа Маргари-
та Тодорова - директор на ОУ 
„Св. Климент Охридски“, чий-
то професионален път повече 
от 30 години е свързан с това 
училище. Маргарита Тодорова 
е и учител по математика, като 

директор изпълнява норматив 
от учебни часове. Най-дългого-
дишният директор в историята 
на дуранкулашкото училище 
поздрави колегите си и уче-
ниците със светлия български 
празник.  „Това е празник на 
традицията, достойнството и 
духовността. Вече 160 години 
на този ден отдаваме заслужена 

почит на труда и делото на све-
тите братя. Това е дело, което 
излиза извън рамките на една 
епоха.“ – бяха част от думите 
на г-жа Тодорова. Тя изтъкна и 
значението на патрона на учи-
лището – свети Климент Ох-
ридски.  „Докато съществува 
този празник, ще съществува 
България!“ – завърши речта си 
директорът.

Богатата празнична про-
грама включваше тематични 
стихотворения, песни и ком-
позиции, драматизации на 
приказки. С риск да пропуснем 
някого, само ще ги изброим. 
Стихотворението „Добруджа 
моя“ чухме в изпълнение на 
Димитър от V клас, Радина от 
V клас – „Празнична радост“, 
Давид от IV клас – „Днес е 
празник най-велик“ Деница и 
Божидар от II клас изпълни-
ха стихотворения за учителя. 
Най-малкият участник, възпи-
таникът на изнесената в Дуран-
кулак група на ДГ „Дора Габе“ 
– Даниел Стоянов рецитира 
„Златни букви“. Петокласници-
те представиха литературната 
композиция „За училището и 
учителя“. Учениците от I и III 
класове представиха драмати-
зация на народната приказка 
„Дядовата питка“. Драматиза-
цията на „Вятърът и момчето“ 
бе изиграна от четвъртоклас-

ниците, а „Ученият син и неу-
ченият татко“ – от V клас. Осо-
бено оригинално и атрактивно 
бе изнесеното от VI и VII клас 
„Телевизионно предаване“.

Учениците от I и III клас 
поздравиха всички с песента 
„Златни букви“, а II клас изпяха 
„Дена мома“.

След края на артистичната 

програма директорът на учи-
лището - г-жа Тодорова, изрази  
съжаление, че епидемичната 
обстановка е възпрепятствала 
подобаващото отбелязване на 
155 годишнината от началото 
на образователното дело в Ду-
ранкулак. Тя награди изявили-
те се през годината свои учени-
ци. Кметът на общината - г-н 
Мариян Жечев, се присъедини 
към поздравите и пожеланията. 
„Делото на Кирил и Методий 
бе поето от вас като основен 
стълб на българщината. Вие сте 
призвани да продължите това 
дело.“ - се обърна кметът към 
учителите в ОУ „Св. Климент 
Охридски“, а  учениците увери, 
че наученото тук ще им е без-
ценно в живота. От името на 
ръководството на общината, 
кметът подари на училището 
два проектора за интерактивно 
обучение, осигурени от мобил-
ния оператор А1.

Председателят на Общински 
съвет Шабла - д-р Йорданка 
Стоева, благодари на ученици-
те и учителите за „…прекрас-
ната програма в един празник, 
изпълнен с патриотизъм и на-
ционална гордост…“. „Благода-
ря на г-жа Тодорова, която ос-
тавя сърцето си в училището! 
Тя е емоция, знания, любов към 
децата“ – завърши д-р Стоева.

Изгрев ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ Д-Р НИКОЛА ЗЛАТЕВ

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

СЪОБЩЕНИЕ
Към  25 май 2021 г., общият 

брой на диагностицираните 
лица с COVID-19 на терито-
рията на община Шабла е 5 
(пет). Един от тях се намира в 
болнично заведение, а други-
те четири са на домашно лече-
ние. Под карантина са поста-

вени 3 (три) лица.
Актуална информация от-

носно ситуацията с COVID-19 
можете да намерите в офици-
алния уебсайт на община Ша-
бла, в секция „Коронавирус“, 
подраздел „Важна информа-
ция“.

ПРОГРАМА
ЗА ЧЕСТВАНЕ НА 121 ГОДИНИ ОТ

ДУРАНКУЛАШКИЯ БУНТ
1 ЮНИ 2021 Г.

1 юни (вторник)
9.00 ч. –Поднасяне на венци и цветя на 

паметната плоча в гр. Шабла
10.00 часа – Поклонение на паметника на 

Грекова могила
11.00 ч. – Възпоменателен митинг на 

Паметника на въстаналия селянин в 
центъра на с. Дуранкулак

ПРИРОДНО БЯГАНЕ „SUNRISE CLIFFS“
Дата – 30.05. 2021 г.

Старт на бягане 13 км. – 9:00 ч. 
Ще има 1 подкрепителен пункт в село Тюленово на 6-ти км.

Старт на бягане 38 км. - 9:00 ч. 
Ще има 3 подкрепителни пункта:

в село Тюленово на 6-ти км.; на крепостта в местност Яйлата на 
14-ти км.; в село Тюленово на 22-ти км.
Старт на туристическия поход – 9:15 ч.

Старт-финалът и на трите дисциплини ще бъде на фара Шабла

В СУ „Асен Златаров“, кметът на общината, Мариян Жечев, на-
граждава Кремена Димитрова.

Всички от ОУ „Св. Климент Охридски“ са на крака за посрещане 
на знамето на училището
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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

ТЪРСЯ СЕРВИТЬОР/КА
Телефон: 0899 25 20 61

ПРЕДЛАГАМ
УСЛУГИ С МОТОКАР И  ТОВАРЕН МИКРОБУС 

(ТРИСТРАНЕН САМОСВАЛ).
Телефон: 0894 527 710

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

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!

ПОЕТИЧЕН КЪТ

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК
Език свещен на моите деди 
език на мъки, стонове вековни, 
език на тая, дето ни роди 
за радост не - за ядове отровни.

Език прекрасен, кой те не руга 
и кой те пощади от хули гадки? 
Вслушал ли се е някой досега 
в мелодьята на твойте звуци сладки?

Разбра ли някой колко хубост, мощ 
се крий в речта ти гъвкава, звънлива - 
от руйни тонове какъв разкош, 
какъв размах и изразитост жива?

Не, ти падна под общия позор, 
охулен, опетнен със думи кални: 
и чуждите, и нашите, във хор, 
отрекоха те, о, език страдални!

Не си можал да въплътиш във теб 
създаньята на творческата мисъл! 
И не за песен геният ти слеп - 
за груб брътвеж те само бил орисал!

Тъй слушам сè, откак съм на света! 
Сè туй ругателство ужасно, модно, 
сè тоя отзив, низка клевета, 
що слетя всичко мило нам и родно.

Ох, аз ще взема черния ти срам 
и той ще стане мойто вдъхновенье, 
и в светли звукове ще те предам 
на бъдещото бодро поколенье;

ох, аз ще те обриша от калта 
и в твоя чистий бляск ще те покажа, 
и с удара на твойта красота 
аз хулниците твои ще накажа.

Иван Вазов, Пловдив, 1883

ОБЩИНА ШАБЛА И
ПРОФЕСИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН 

АНСАМБЪЛ „ДОБРУДЖА“

Ви канят на празничен концерт
На 2 юни 2021 година (сряда) от 18.00 часа

Място: Градския парк в Шабла

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНАТА СЕ СРЕЩНА С ОТЛИЧНИЦИТЕ
На 20 май (четвъртък) в 

залата на Общински съвет 
Шабла се проведе среща. Уче-
ниците от гимназиален етап 
на обучение в СУ „Асен Зла-
таров“, завършили учебната 
2020-2021 година с отличен 
успех, се срещнаха с предсе-
дателя на ОбС - д-р Йорданка 
Стоева, кмета на общината 
- Мариян Жечев и неговите 
заместници – Цветелин Йор-
данов и Петър Атанасов. От-
личниците бяха придруже-
ни от учителите си - Мария 

Цонкова и Мария Недялова. 
Преди срещата и двете стра-
ни бяха изявили желанието си 
такъв разговор да се състои, 
защото, както каза на учени-
ците в залата кметът Жечев: 
„Вие сте бъдещето на Шабла, 
някои от вас след време оттук 
ще управляват родните си об-
щина и град и със сигурност 
отсега имате някои идеи…“ 
Кметът прикани младите хора 
без притеснения да споделят 
свои проблеми и притесне-
ния, както и  виждания, и 

идеи, как според учениците 
нещата могат да се подобрят 
за тях самите и респективно 
за Шабла.

Д-р Йорданка Стоева из-
тъкна тясната връзка между 
Общински съвет Шабла и СУ 
„Асен Златаров“, а това, че уче-
ниците дойдоха в общината 
заедно с класния ръководител 
на тазгодишните абитуриен-
ти - Мария Недялова, която е 
и общински съветник, бе едно 
от доказателствата за думите на 
председателя на ОбС Шабла.

Още в началото учениците 
показаха на общинското ръ-
ководство, че са млади хора с 
будна гражданска съвест, както 
и че присъствието им тук не е 
случайно. Те споделиха, че са 
се организирали да боядисат 
оградата на родното си учи-
лище. Сред мненията, които 
по-късно гимназистите изка-
заха беше и това - виновните 
за  разрушената материалната 
собственост в училището да 
поемат своята отговорност, 
като отстранят щетите. Учени-

ците показаха пред настоящите 
ръководители на общината, че 
в тяхно лице  раснат достойни 
управници на Шабла…

Бе изказано желанието на 
младежите да се развиват на 
определени спортове в Шабла, 
както и отделянето на по-сери-
озно внимание на обучението 
в областта на компютърното 
програмиране. Кметът Жечев 
и  Мария Цонкова обясниха 
какво е правено и се прави по 
тези два въпроса в училището 
и на територията на общината. 
Учениците разбраха, че демо-
графският проблем е тежък, 
както и че, ако достатъчен 
брой деца изявят желание да 
се занимават с каквото и да е в 
областта на изкуствата, култу-
рата или спорта, то и СУ „Асен 
Златаров“, и общинското ръко-
водство с радост ще развият и 
осъществят идеята.

Разисквани бяха и други 
теми, а срещата разчупи прото-
кола и се превърна в ползотво-
рен и за двете страни разговор. 
Най-активни в него бяха осмо-
класниците – Велизар Енчев, 

Виктор Валентинов, Емил Сто-
ев, Христо Анастасов.

Д-р Стоева си записваше 
всички предложения и идеи на 
гимназистите и накрая ги уве-
ри, че могат да ползват всички 
средства за комуникация с об-
щинското ръководство, както 
чрез своите учители, така и 
лично те. Когато се разделя-
ха със своите гости, тя и кме-
тът Жечев връчиха по един 
подаръчен пакет на всеки от 
17-те ученици. Той съдържа-
ше подаръка на общинското 
ръководство за двете училища 
на територията на общината – 
специален брой на в. „Изгрев“ с 
цветна притурка  със снимките 
на отличниците им през годи-
ната.

Срещата се проведе при 
спазване на всички противо-
епидемични мерки, включител-
но и необходимата физическа 
дистанция. Но социална дис-
танция между ръководството 
на общината и будните й млади 
хора след проведените разгово-
ри определено нямаше.

Йордан Енев

И В ДГ „ДОРА ГАБЕ“ ПОЧЕТОХА ПРАЗНИКА НА БУКВИТЕ
По традиция, от няколко го-

дини в ДГ “Дора Габе“ Шабла, в 
навечерието на 24 май се про-
вежда  празник на поезията, 
посветена на делото на светите 
братя Кирил и Методий. На 21 
май (петък), в новата актова 
зала на детското заведение, 
тържеството отново преми-
на под формата на конкурс 
за майсторско изпълнение на 
поетична творба посветена на 
Празника на буквите. Изнесе-
ните групи от с. Дуранкулак и 
с. Крапец също се включиха в 
символичния „конкурс“.

 Децата от четвърта група, 
“Мики Маус“ откриха с изпъл-
нение на  „Химн на детската 
градина“. Директорът на дет-
ската градина, Ана Христова, 
накратко запозна малките си 
възпитаници с ролята и значе-
нието на нашата азбука и хо-

рата, които са я създали. Г-жа 
Христова цитира и патрона от 
58 години на учебното заведе-
ние на най-малките жители на 
Общината – голямата българ-
ска и добруджанска поетеса, 
Дора Габе: „Стиховете, които 
пиша за деца са истинска отмо-
ра - като прозорче, през което 
вдишвам свежа струя, като дет-
ски очи, с които поглеждам и 
ми става хубаво, светло...“

Като всеки конкурс и този 
имаше жури, което „оценява-
ше“ изпълненията с вдигане на 
фигурки на усмихнати слънчи-

ца. Директорът  на Общинския 
детски комплекс в  Шабла, Ки-
рил Йотов, председателстваше 
журито, а учителките в детска-
та градина - Нина Йорданова и 
Теодора Вълчанова допълваха 
състава му. 

Своеобразният рецитал за-

почна с най-големите - децата 
от четвърта група “Мики Маус“. 
Тодор Генов, Янина Донева  и 
Йоанна Стоицева изразително 
представиха научените от тях 
стихотворения. След тях, де-
цата от трета възрастова група 
„Шарено петле“ -  Ема Краси-

мирова, Валентин Димитров, 
Карина Момчилова показаха, 
че с нищо не отстъпват на бат-
ковците и какичките си.

 Особено атрактивни бяха 
малките от група“Звездичка“. 
Те бяха и най-многобройни 
от всички групи в конкурса - 
Алия Иванова, Ванеса Янлъзо-
ва, Даниел Иванов, Радостина 
Йотова, Матей Здравков и Зла-
тина Тонкова

 Виктор-Валентин Георги-
ев бе гордият представител на 
най-малките  възпитаници на 
ДГ“Дора Габе“ - децата от първа 
група“Смехорани“  

Изнесената разновъзрас-
това група“Слънце“ в с Ду-
ранкулак бе представена от 
Даниел Стоянов,  Любов Дия-
нова, Ана Мария Маева и  Ор-
лин Руменов.  Дамян Насков 
и  Елис Илиева бяха достой-
ните участници в рецитала от  

изнесената  разновъзрастова 
група“Мечо Пух“  в с.Крапец. 
Децата от различните групи 
пяха и тематични песни. Тър-
жеството в детската градина, 
посветено на празника на бъл-
гарската просвета и култура и 
славянска писменост преми-
на в патриотичен дух, всички 
деца се представиха чудесно, 
рецитираха с много емоция 
и настроение. Участниците 
получиха от председателя на 
журито грамота за майсторско 
изпълнение, а от детската гра-
дина -  по една детска книжка.

Изгрев

Деца и жури (вляво на снимката) слушат песента на група 
„Мики Маус“

Д-р Стоева връчва подаръка на деветокласничката Йоанна 
Милкова.

Група „Звездичка“, с национални флагчета в ръце изпълняват 
„Знамето ни е трицветно“

ИЗВЪРШВАМ

земеделска и строителна работа, 
почиствам парцели, кося трева.

Телефони за контакт - 
0896/49-71-40 ; 0895/810-491

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, 

ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опа-
зването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и 
начините за провеждане на растителнозащитни, дезин-
фекционни и дезинсекционни дейности, Община Шабла уве-
домява:
1. На 25, 26 и 27 май 2021 г., от 05.30 до 10.00 ч. и от 19.00 
до 21.30 ч. ще се извърши дезаакризация на общински зелени 
площи срещу кърлежи в гр. Шабла и с. Горун, община Шабла. 
Ще се прилага препарата БАНДИТ 10 ЕВ – 0,1 %.
2. Подлежащите на третиране площи са централна градска 
част, градски парк и градски стадион в гр. Шабла и зелени пло-
щи по ул. „Втора“, ул. „Пета“ и ул. „Осма“ в с. Горун, община 
Шабла.
3. Продуктът е биоцид, разрешен за употреба с Разрешително 
№ 0312-4/09.03.2017 г. от Министерството на здравеопазване-
то. Включен в Списъка на разрешените за употреба и предлага-
не предлагане на пазара биоциди за 2018 г. Притежава инфор-
мационен лист според Регламент ( EK) № 1907/2006 г.
4. За изпълнител на пръскането е определен със сключен дого-
вор «ДДД-1» ООД.

З А П О В Е Д
гр. Шабла, 17  май 2021 година

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал.3 
от Изборния кодекс, във връзка с произвеждане на избори за 
народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Н А Р Е Ж Д А М :
 1. Определям местата за обявяване на избирателните списъци 
за произвеждане на избори за народни представители за 
Народно събрание на 11 юли 2021 г., както следва: 
	избирателна секция Шабла №082900001 – в Клуб на 

пенсионера, ул.”Комсомолска” №12
	избирателна секция Шабла №082900002 – в СУ “Асен 

Златаров“, ул. ”Добруджа” №2 
	избирателна секция Шабла №082900003 – в СУ “Асен 

Златаров“, ул. ”Добруджа” №2 
	избирателна секция Шабла №082900004 – в НЧ “Зора-1894“ 

ул. ”Равно поле” №36
	избирателна секция с. Ваклино №082900005 – в Читалище 

„Зора 1942”
	избирателна секция с. Горичане №082900006 – в Кметството
	избирателна секция с. Горун №082900007 – в Кметството
	избирателна секция с. Граничар №082900008 – в Кметството
	избирателна секция с. Дуранкулак №082900009 и с. Стаевци 

– в Читалище „Дружба 1898” с. Дуранкулак
	избирателна секция с. Езерец №082900010, с. Божаново и с. 

Твърдица – в Читалище „Отец Паисий 1901“ с. Езерец
	  избирателна секция с. Захари Стояново №082900011 – в 

Кметството
	избирателна секция с. Крапец №082900012  – в Кметство, 

блок Б
	избирателна секция с. Пролез №082900013 – в Кметството
	избирателна секция с. Смин №082900014 – в Кметството
	избирателна секция с. Тюленово №082900015 – в Кметството
	избирателна секция с. Черноморци №082900016 – в 

Кметството.

2. Избирателните списъци да се обявят на посочените места 
най-късно до 31 май 2021 г. от следните длъжностни лица:
Ø  в гр. Шабла  - от гл. специалист ГРА и ЗМСМА и домакин;
Ø  в населените места на общината - от кмет на кметство и 

кметските наместници.

3. Настоящата заповед да се обяви публично на  
информационното табло, в сайта на Общината и във в-к 
“Изгрев“.
Копие от настоящата  заповед да се сведе до посочените 
длъжностни лица за изпълнение и до РИК - Добрич за сведение.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на 
Миглена Спирова - Секретар на община Шабла.

МАРИЯН ЖЕЧЕВ
Кмет на община Шабла

ПОДПИСАН ДОГОВОР ОТ СНЦ „МОРСКИ КЛУБ ШАБЛА“
На 28.04.2021 г., СНЦ „Мор-

ски клуб Шабла“ подписа Ад-
министративен договор за 
безвъзмездна финансова по-
мощ № МДР-ИП-01-68 по Про-
цедура за подбор на проекти 
BG14MFOP001-4.025 МИРГ-
ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и 
подобряване на природното 
наследство, културата и спор-
та на рибарската територия“ от 
Стратегия за Водено от общно-
стите местно развитие (ВОМР) 
на Местна инициативна рибар-
ска група Шабла – Каварна – 
Балчик по Програма за морско 
дело и рибарство 2014-2020 г., 
съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейски фонд за 
морско дело и рибарство и На-
ционалния бюджет на Републи-
ка България.

Проектът е с наименование 
„Възстановяване и развитие на 
морското дело, природното и 
морското културно наследство 
чрез популяризиране и раз-

пространение на знания и уме-
ния по ветроходство и опазване 
на околната среда на територия-
та на община Шабла и  Рибар-
ската общност“.

Проектното предложение 
цели възстановяване и развитие 
на морското дело, природното и 
морското културно наследство 
чрез повишаване на осведоме-
ността за ползите от опазването 
на околната среда, както и из-
пълнение на мерки и дейности 
насочени към разпространява-
не на знания и умения, органи-
зиране на обучения, свързани с 
морските спортове, мореплава-
нето и морското дело. Проектът 
е свързан с обучения и дейнос-
ти в направления свързани с 
морето като по този начин от-
говаря на Специфична цел 2.2: 
„Валоризация и популяризира-
не на културното наследство на 
рибарската област, вкл. рибар-
ството, аквакултурите и мор-
ското културно наследство“ в 

рамките на Приоритет 2 „Опол-
зотворяване на наличния при-
роден, културен и демографски 
потенциал за развитие на тери-
ториална идентичност и подо-
бряванесредата на живот“ от 
Стратегията за ВОМР на МИРГ 
Шабла – Каварна – Балчик.

С настоящият проект Сдру-
жението цели да надгради вече 
реализирани идеи на Община 
Шабла за популяризиране на 
природното и морското култур-
но наследство на района чрез:  

Организиране на обучител-
ни семинари по ветроходство за 
начинаещи;

Обучение на инструкто-
ри по ветроходство, целящи 
достигане на ниво, където но-
вообучените инструктори ще 
водят начални занимания по 
ветроходство и подготовка 
на състезатели за участие във 
ветроходни регати по северното 
Черноморие;

Организиране на събитие в 

Зелен Образователен Център 
гр. Шабла, на което всеки же-
лаещ ще предостави снимков 
материал и ще има възможност 
да сподели своята история. Съ-
браните материали ще бъдат 
използвани за позициониране 
на постоянна фотоизложба, от-
разяваща морската история и 
наследство; 

Организиране на срещи на 
тема ветроходство с МК Балчик 
с оглед на бъдещо сътрудни-
чество, обмяна на опит по от-
ношение на специфичните осо-
бености на ветроходния спорт 
и организиране на съвместни 
състезания.

Проектът е на обща стойност 
в размер на  49 941,60 лв. (че-
тирдесет и девет хиляди девет-
стотин четирдесет и един лева 
и шестдесет стотинки) с ДДС, 
представляващи 100% от одо-
брените и реално извършени 
разходи. Срокът на изпълнение 
е 12 месеца.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ
В изпълнение на съдебно споразумение от 10.04.2021 г. и 

на основание чл.279, ал.1 във връзка с чл.18, ал.1 във връзка с 
чл.63, ал.1, т.4 от НК, във вр. с чл.381, ал.4 от НПК и чл.55, ал.1, 
т.2, б. „б“ предл. последно от НК се ОПРЕДЕЛЯ наказание „ОБ-
ЩСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“ на СУМАЯ СОЛТАНИ (SUMAIYA 
SOLTANI), гражданка на Ислямска република Афганистан, 
родена на 25.01.2004 г. в гр. Gazni, Афганистан, без адрес в Ре-
публика България, без документ за самоличност, образование 
– 9 клас, шивачка, неомъжена, неосъждана, виновна в това, 
че на 08.04.2021 г. в землищено на с. Дуранкулак, общ. Шабла, 
в района на 1-ва гранична пирамида на българо-румънскат 
граница, като непълнолетна, но след като е разбирала 
свойството и значението на извършеното и е могла да ръководи 
постъпките си, е извършила опит да излезе през границата на 
страната без разрешение на надлежните органи на властта и 
не през определените за това места, като деянието е останало 
недовършено, поради независещи от дееца причини.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ
В изпълнение на съдебно споразумение от 10.04.2021 г. и 

на основание чл.279, ал.1 във връзка с чл.18, ал.1 във връзка 
с чл.63, ал.1, т.4 от НК, във вр. с чл.381, ал.4 от НПК и чл.55, 
ал.1, т.2, б. „б“ предл. последно от НК се ОПРЕДЕЛЯ наказание 
„ОБЩСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“ на ГУЛАМ АБАС ЗАРЕ (GHU-
LAM ABBAS ZARE), гражданин на Ислямска република Афга-
нистан, роден на 29.08.2006 г. в гр. Gazni, Афганистан, без адрес 
в Република България, образование – 7 клас, ученик, неженен, 
неосъждан, виновен в това, че на 08.04.2021 г. в землищено на 
с. Дуранкулак, общ. Шабла, в района на 1-ва гранична пирами-
да на българо-румънскат граница, като непълнолетен, но след 
като е разбирал свойството и значението на извършеното и е 
могъл да ръководи постъпките си, е извършил опит да излезе 
през границата на страната без разрешение на надлежните 
органи на властта и не през определените за това места, като 
деянието е останало недовършено, поради независещи от де-
еца причини.
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ИЗПРАТИХМЕ АБИТУРИЕНТИТЕ 
ОТ ВИПУСК 2021

В навечерието на 24 май  
Шабла изпрати своите абиту-
риенти. Седемнадесетте моми-
чета и момчета на СУ „Асен 
Златаров” Шабла - XXXXII ви-
пуск,  отбелязаха по незабра-
вим начин своята първа бална 
вечер – празник на младостта, 
суетата и красотата.

Традиция е абитуриентите 
да дефилират от Зеления обра-
зователен център до площада в 
центъра на града, предвождани 
от мажоретния състав при Об-
щински детски комплекс, с ръ-
ководител Надя Иванова.

В сградата на общинската 
администрация младите хора, 
техния класен ръководител 
Мария Недялова и директо-
рът на училището Петранка 
Валентинова бяха посрещнати 
от кмета на общината Мариян 
Жечев и неговия заместник Пе-
тър Атанасов.

Кметът Жечев приветства 
абитуриентите за техния праз-
ник. Той им пожела  да след-
ват смело мечтите си и един 
ден, реализирали се успешно в 
избраната от тях сфера,  да се 
завърнат в родния град, за да 
участват в управлението му. 
По-смелите седнаха на кмет-
ското кресло, което оказа се е 
удобно, но да се седи на него е 
отговорно. Всеки абитуриент 
получи подаръци, с които да 
запечатва своите бъдещи жи-
тейски преживявания.

На площада пред читали-
ще „Зора 1894” абитуриенти-
те бяха посрещнати от своите 
родители, приятели, близки и 
водещият на празника, наши-
ят съгражданин, Димитър Ял-
нъзов.

Първи към завършващите 
се обърна кметът на общината, 
Мариян Жечев. 

„Уважаеми абитуриенти,
Мечтайте! Действайте! Про-

меняйте! Отстоявайте собстве-
ните си позиции! Бъдете дръз-
новени и упорити! Но, за да 
имате живот, пълен със сбъд-
ване, трябва да запазите човеш-
кото у себе си ! То е най-важно-
то! Бъдете достойни и добри 
хора! Където и да сте, помнете 
откъде тръгнахте - тогава ком-
пасът ще сочи вярната посока!

Бъдете здрави!
На добър път, приятели!“ – 

пожела кметът на абитуриен-
тите.

От името на родителите 
говори Цонко Цонков. Той се 
обърна с благодарност към 
общинското ръководство за 
организирания празник, към 
учителите, които 12 години не 
са жалели силите си за обуче-
нието на децата, към всички 
присъстващи, уважили това 

паметно за младите хора тър-
жество.

„Мили наши момичета  и 
момчета,

Изнизаха се неусетно учени-
ческите ви години, изпълнени 
с уроци, домашни, проекти и 
изпити. Години на веселие, без-
грижие, приятелства. Години 
на израстване.

Училището ще ви липсва, но 
сега вие гледайте напред!

Дори и да паднете, изпра-
вете се и продължете гордо 
напред. Не се предавайте! Ние, 
вашите родители, ще сме вина-
ги до вас и ще ви помагате да 
стигнете до върха, защото вие 
сте нашето бъдеще.

Късмет и успех, момичета и 
момчета!” – каза Цонко Цон-
ков.

Дванадесокласничката Ивет 
Красимирова се обърна към 
своите съученици, към учите-
лите и родителите с думите:

„Ето че настъпи този така 
дългоочакван момент. Меч-
таехме за този ден, искахме 
да дойде по-скоро. Да сме са-
мостоятелни, да сме пораснали. 
Колко пъти тръпнехме пред 
дъската, притеснявахме се за 
контролни и класни работи, 
споделяхме радости и тревоги

Сега сме тъжни, защото се 
разделяме. С дните в училище 
свършва и нашето безгрижно 
детство. Предстоят ни много 
вълнения, незабравими мо-
менти и за доста от нас – луди 
студентски години. А някъде 
дълбоко в сърцата си ще пазим 
като безценен дар спомените 
от родното училище в нашата 
прекрасна Шабла. 

А вие скъпи учители ще ни 
липсвате много. Ще ни липс-
ва доверието в нас, обичта, с 
която превръщахте лудориите 
ни в отговорност. Търпението, 
с което ни учихте, че животът 
е път и цел, а имаш ли цел, ще 
намериш и пътя. Затова на този 
така бленуван, дълго чакан и 
желан ден, със сълзи в очите 
и дълбок поклон ви казваме 
БЛАГОДАРЯ!

Родители, вие сте хората, 
които са неотлъчно до нас и ни 
показват кой е правилният път. 
Колкото и грешки да напра-
вим, вие винаги сте насреща и 
само с няколко ваши красиви 
слова, забравяме бързо всяка 
беда. Благодарим Ви, че в този 
прекрасен ден също сте до нас 
и ще продължавате да бъдете и 
занапред.“

Специален музикален поз-
драв бяха изпълненията на 17 
годишната носителка на призо-
ви музикални награди, Дими-
трина Германова от Добрич.

Изгрев

Поздрав от Димитрина Германова

МЕГДАНСКО ВЕСЕЛИЕ НА ПЛОЩАДА В ШАБЛА
На 22 май, на площада пред 

НЧ ”Зора 1894” се проведе 
празничен концерт, наречен 
„Мегданско веселие”.

Той бе организиран от НЧ 
„Зора 1894” Шабла и танцова 
школа (ТШ) „Възрожденци” 
град Варна и посветен на праз-
ниците на Св. св. Константин и 
Елена и Деня на светите братя 
Кирил и Методий, на българска-
та азбука, просвета и култура и 
на славянската книжовност.

В програмата взеха участие: 
- ТШ „Възрожденци” - гр. Ва-

рна, ФГ „Добруджанка” и ДФФ 
„Добруджанчета” с ръководител 
Жана Рачева и корепетитор Га-
лин Ганчев при НЧ „Зора 1894 

г“. гр. Шабла и ДТС „Бърборино” 
с ръководител Гергана Дафова 
към НЧ „Зора 1894 г.“ гр. Шабла.

Концертът бе подарък от 
кмета Мариян Жечев за жители-
те и гостите на община Шабла.

Първата част от програмата 
завърши с празничен хоровод, в 
който се включиха малки и голе-
ми, участници и публика.

По-късно публиката имаше 
възможността да се наслади на 
нестинарски танци, предста-
вени ни от гостите от Варна. 21 
май е празникът на нестинарите. 
Вярва се, че иконата, която те 
държат – на св.св.Константин и 
Елена, ги пази от огъня.

Изгрев
Участници във веселието, жители и гости на общината се хва-
наха за кръшно българско хоро.

Нестинарите…На сцената, гостите от Варна.

Краснодара Николаева-Kамерон: „ДО ДЕН ДНЕШЕН ОБИЧАМ 
ДА ПЕЯ НАУЧЕНИТЕ В УЧИЛИЩЕТО НАРОДНИ ПЕСНИ.“

Краснодара Николаева Kамерон завършва ОУ „Христо Ботев“ в 
Добрич, но три години  учи в ОУ „Св. Климент Охридски“ в Дуранку-
лак - от 1991 до 1994 г.

Г-жа Камерон е бакалавър по наука, завършила с отличие Уни-
верситет на Вирджиния Юниън (САЩ) през 2005 г., специалност 
„Химия c насоченост Физикa“

Завършила е Университет на Вирджиния Комонуелт, Медицин-
ски факултет (доктор по философия) през 2015 г., специалност 
„Физиология и биофизика“

Има сертификат от Университет на Kaлифopния през  2018 г. в 
„Приложна сензорна и потребителска наука“, 

Трудова кариера в САЩ:
Научен сътрудник по „Химия на материалите“ в Университет 

на Вирджиния Юнион, 2003-2005 год.
Преподавател по „Химия“  и „Екология“ в държавни училища в 

Ричмънд (Вирджиния) - 2006-2008 г.
Асистент по „Биохимия“ в Университет в Ричмънд - 2008-2010 г.
Докторант по физиология и биофизика в Университет на Вир-

джиния Комонуелт - 2010-2015 г.
Учен е в „Алтриа“ - от 2016 до момента.

„Изгрев“ - Какво Ви даде 
ОУ „Св. Климент Охридски“ 
в Дуранкулак? Какво за Вас е 
първото Ви училище?

К. Николаева - Камерон - 
ОУ „ Св. Климент Охридски” 
в с. Дуранкулак ми даде пър-
вата възможност да развивам 
качества като адаптация, на-
преклонност, упоритост и съз-
даване на дълготрайни връзки. 

В това мое първо училище, 
аз се оформих като личност. 
Получих  не само теоретични 
знания, но открих в себе си ин-
тереси, за които не съм и пред-
полагала, че съществуват. Не 

зная дали училището ми е дало 
достатъчно, за да се реализи-
рам успешно, но зная, че то ос-
тави трайна следа в мен, която 
никога няма да забравя.

„Изгрев“ - Разкажете ня-
кой своите спомени от дните 
си в училището, нещо, което 
никога няма да забравите…

К. Николаева - Камерон - 
Имах чудесна учителка по му-
зика, която имаше красив и 
опитен глас. Тя ни разкри  кра-
сотата на българската народна 
песен. Поощряваше изпълне-
нията на всеки от нас и винаги 
повтаряше: „ Народната песен 

се пее освен с глас и със сърце, 
защото само така можеш да усе-
тиш нейната емоционалност“.  
Обичам и до ден днешен да пея 
научените народни песни в ко-
лата, на път за работа.

„Изгрев“ - Какво ще поже-
лаете на учителския колектив 
на ОУ „Св. Климент Охрид-
ски“, на учениците и на жите-
лите на Дуранкулак дни преди 
годишнината?

К. Николаева - Камерон - 
Към всички учители: Бъдете 
енергични, креативни, съпри-
частни и се забавлявайте. По 
този начин ще възпитате поло-

жителна мотивация за работа у 
учениците си и ще бъдете полез-
ни за тях, създавайки атмосфе-
ра на спокойствие и увереност. 
Така те с желание и интерес ще 
поглъщат цялата информация 
представена им от Вас.

Към всички ученици: Бъ-
дете смели и смели, и смели! 
Стремете се към звездното във 
вас, не позволявайте на никого 
или нищо да определя бъдеще-
то ви, бъдете себе си. Уважа-
вайте своите учители. Възполз-
вайте се от всяка възможност 
за развитие, която те ви пре-
доставят,  за да постигнете меч-
тите си. Моите родители имат 
една максима, която ми помага, 
когато не съм сигурна в себе 
си и която сега аз повтарям на 
моите деца: „Няма не мога, има 
не искам!“. Ако наистина иска-
те нещо, използвайте своите 
знания и образование, за да го 
постигнете. 

Честита 155-та годишнина 
от създаването на училището и 
успех на всички!

„Изгрев“ – Благодаря Ви за 
този разговор! Ние в община 
Шабла сме щастливи, че бъл-
гарският дух, посят от  наше-
то ОУ „Св. Климент Охрид-
ски“ живее и в САЩ.

К. Николаева-Камерон – И 
аз Ви благодаря за вниманието.

Разговаря Йордан Енев

155 ГОДИНИ УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ В ДУРАНКУЛАК
Училището в с. Дуранкулак е открито през 1866 година. 

Важен е неговият принос за просветата в нашия край през 
епохата на Възраждането и след Освобождението. През  1900 
г. Йордан Пекарев -  главният учител в дуранкулашкото учи-
лище, е един от вдъхновителите на бунта срещу десятъка, а 
сградата на училището по време на събитията е превърната 
в лазарет, в който се лекуват ранените. Училището устоя-
ва и на опитите за румънизация на българското население в 
периода 1913 – 1940 г., когато нашата Южна Добруджа е оку-
пирана от кралска Румъния. Непосредствено след Крайовска-
та спогодба през 1940 г., училището в Дуранкулак преживява 
трудните години на бедност и лишения, но учителите в него 
с радост сеят българския дух у своите възпитаници, вече на 
територията на Майка България…155-годишната история 

на ОУ „Св. Климент Охридски“ в Дуранкулак е богата и ин-
тересна, изпълнена с върхове и превратности. Можете да се 
запознаете с нея в книгата „Светилището“ (изд. 2011 г.), с 
автори Недю Монев и настоящия директор на училището - 
Маргарита Тодорова.

Днес, непосредствено след като отбелязахме 24 май, Деня 
на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, 
просвета и култура и на славянската книжовност, в. „Изгрев“ 
започва поредица от интервюта. Разговаряхме с някои от  въз-
питаниците на ОУ „Св. Климент Охридски“, които покоряват 
своите върхове. 

Началото поставяме с най-младата от нашите събеседни-
ци - Краснодара Николаева-Камерон, която се труди и развива 
извън пределите на България и Европа:
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