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МИСЪЛ НА БРОЯ

„Бъди добър с хората, защото всеки, когото срещаш, води тежка битка.“

СЪОБЩЕНИЕ
Платон

ПОСЛЕДНО ЗА ГОДИНАТА ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА
На 30 декември 2021 година
се състоя последното заседание
на Общински съвет Шабла за
тази година. На заседанието
присъстваха 8 от 11 общински
съветници. В началото председателят на Общинския съвет,
д-р Йорданка Стоева прочете
предварително обявения дневен ред, който включваше 11
докладни записки за разглеждане.
На заседанието беше направена актуализация на бюджета
на община Шабла за 2021 година – промени в приходната и
разходната част на общинския
бюджет.
Съветниците
одобриха
план-сметката за осъществяване на дейностите по поддържането на чистотата в община Шабла за 2022 година.
Най-много средства ще се отделят за гр.Шабла, СО „Кария“ и
къмпинг „Добруджа“ - 473 967
лв; за Крапец и къмпинг „Карвуна“ – 85 897 лв. и за Дуранкулак и къмпинг „Космос“
– 78 538 лв.. Допълнена беше
и Програмата за управление
и разпореждане с имотите общинска собственост за 2021
година в точка „Продажба на
земя“. Чрез публичен търгс
тайно наддаване ще бъде продаден имот с площ 7 076 кв.м.
в село Граничар с начална цена
90 000 лв.
Общинските съветници дадоха съгласието си да се продадат автомобили на община
Шабла чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

Мобилната техника включва
леки и специализирани автомобили, колесен и верижен
трактори.
Община Шабла ще кандидатства по проект „Повишаване на енергийната ефективност
и естетизация на сграда за обществено обслужване в село
Крапец“ по проект „Красива
България“. Средствата, необходими за осигуряването на
собствения финансов принос
са в размер на 60% от стойността на проектното предложение.
Те ще бъдат заложени в бюджета на община Шабла за 2022
година.
Също с проект, Общината

ще кандидатства за подобряването на материалната база на
Домашния социален патронаж
в града, чрез доставката на кухненско оборудване.
На заседанието беше приет
и Доклад за оценка на изпълнението на Общинския план за
развитие на Общината за периода 2014 – 2020 година.
Допълнен беше съставът
на Общинската комисия по
безопасност на движението
по пътищата. В нея ще влизат
представители от РС ПБЗН
Шабла, Регионално управление
на образованието и от Филиала
за спешна медицинска помощ в
града.

Съветниците отмениха Решение № 286 по протокол №36
от свое заседание, проведено на
7 декември 2021 година. Отмяната на Решението е съобразена със заповед на Областния
управител на област Добрич
от 17.12.2021 г. относно обявяването на частна общинска
собственост на част от ПИ №
83017.503.3277 по к.к. на гр.
Шабла.
Преди да закрие заседанието, д-р Стоева пожела на съветниците здраве и успешна 2022
година, и им връчи календари
на общината, тефтери и химикалки.
Изгрев

мопомощ „Интерхелп“ (Германия) с председател г-н
Улрих Беман пристигна в
община Шабла. Дарението
включва дрехи за здравни

ръци за деца.
Община Шабла и Балканският културно-икономически съюз (БКИС), съвместно
ще подарят специализира-

Българския червен кръст.
Дрехи от дарението на „Интерхелп“ са предоставени вече на ДЯ „Радост“, ДГ
„Дора Габе“ и СУ „Асен Зла-

2022 година ще продължи
раздаването на дарението на
социално слаби семейства и
деца в Общината.
Изгрев

Традиционното ритуално
хвърляне на кръста за Йордановден ще се проведе на 6 януари:
на плажа на к-г „Космос“ в
Дуранкулак от 10:30 ч.
на Централния плаж на Шабла от 11:00 ч.

на лодкостоянката в Крапец
от 12:00 ч.
Ръководството на община
Шабла призовава гражданите
към спазване на всички противоепидимични мерки, свързани с разпространението на
COVID-19!

БЛАГОДАРИМ ВИ, ДЕЦА!
Детският отдел при
НЧ „Зора 1894“ гр. Шабла изказва своята благодарност към всички
деца, които взеха участие във коледната инициатива „ От дом на
дом, от сърце на сърце“!
Мили деца, благодарим ви за това, че бяхте
част от тази инициатива и че така по този начин зарадвахте хората в
нужда!
Пожелаваме ви през
новата 2022 година да
сте здрави, щастливи и
все така любознателни
за света около вас!
Бел. ред. – В „Изгрев“ продължаваме да публикуваме картичките, направени от децата от Общината специално за кампанията. Поредните 6 от тях можете да видите на стр. 4 в броя.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН,
ДАРЕНИЕ ОТ „ИНТЕРХЕЛП“ ПРИСТИГНА В ОБЩИНАТА ЧЕСТИТА ГОДИШНИНА,
Дарение от международ- работници и социални до- ните облекла на домове за таров“ и на отделни семейната организация за взаи- мове, както и коледни пода- възрастни хора, както и на ства от община Шабла. През Д-Р СТОЕВА!

Д-р Стоева приема дарението в Градска поликлиника Шабла

Отляво надясно: Силвия Йорданова (президент на Балканският
културно-икономически съюз (БКИС)), Николай Калинов (председател на УС на БКИС) и председателят на ОбС Шабла - д-р Йорданка Стоева.

На 5 януари, нашата съгражданка, общопрактикуващ
лекар, активна общественичка, председател на Общински
съвет и на Общинската организация на БСП – д-р Стоева –
навършва 60 години. Това време тя успя да изпълни с много
съдържателни изяви, които
да са полезни на хората. Д-р
Стоева познава проблемите на
жителите от общината и работи всеотдайно за решаването
им. Затова хората с признателност, благодарност и топлота
я наричат често с малко име –
Данчето.
Скъпа д-р Стоева, пожела-

ваме ти здраве и сили по житейския път, натоварен с много
ангажименти. Бъди удовлетворена в професията, в обществените дела и в личния живот!
Радвай се на постигнатото и
планирай нови цели!
Пожелаваме ти успех! Бъди
щастлива!
Общинска организация
на БСП – град Шабла

КУПУВАМ

ЗЕМЯ В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.
Телефон: 0878/263-071

2

Вторник, 4 януари 2022 г.

ЧАСТНО ЛИЦЕ

купува къща или
апартамент в Шабла.
Телефон за контакт: 0885/11-70-51

ДАВАМ ПОД АРЕНДА
ОВОЩНА ГРАДИНА 10 ДКА
в землището на с. Крапец.
Телефон за връзка:
0889 806 555 след 17.30 ч.

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:

Телефон: 0886/22-85-99
ИЗКУПУВАМЕ  
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ в общините Шабла,
Каварна, Балчик и Генерал Тошево.
Консултация и подготовка на документи.

Телефони: 0579 7 70 11, 0885 838 354

„ОВЧАРОВИ АГРО“ ЕООД

е официален вносител
на иглолистни пелети от Украйна.
Разполагаме с количества.
Разнос в рамките на града и общината.

За връзка: 0883/337-972, 0888/607-416
ПРОДАВАМ

парцел в Езерец – 2279 кв.м.
Телефон: 0899 53 83 09
ПРОДАВАМ

ПАРЦЕЛ В ТЮЛЕНОВО

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ
„Популяризиране на наследството на Черно море”
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И
ГОСПОДА,
В изпълнение на проект
на Сдружение „Морски клуб
Портус Кариа“ - „Популяризиране на наследството на Черно
море” и сключен договор МДРИП-01-56/ 23.04.2021г. по процедура за подбор на проекти:
BG14MFOP001-4.025
МИРГ
ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и
подобряване на природното
наследство, културата и спорта на рибарската територия“
от Стратегията за ВОМР на
МИРГ
Шабла-Каварна-Балчик, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейски
фонд за морско дело и рибар-

ство чрез Програма за морско
дело и рибарство 2014-2020
година, Ви каним на информационна кампания, чиято основна задача е да ви запознае
с целите на проекта, начина на
изпълние, заложените в него
дейности и по-конкретно с
обученията в които можете да
вземете безплатно участие.
Обръщаме внимание на
всички желаещи да се включат, че Сдружение „Морски
клуб Портус Кариа“ има за
цел да осигури възможност
за упражняване на морски
дейности, подводни и други
морски спортове, да повиши
осведомеността за ползите и

Денят след Рождество Христово – 26 декември беше празничен и по друг повод за активно спортуващите в Общината.
Тогава в Шабла се проведоха
два турнира – по тенис на маса
и мини-футбол.
В 9:30 сутринта бе началото
на турнира по тенис на маса в
Спортен комплекс Шабла. До
финалната среща достигнаха
Николай Николов и Колъо Василев. Мачът беше оспорван, с

обръщане на резултата – Василев поведе с 0:2 гейма, но Николов наложи волята си за крайното 3:2 за него.
Надпреварата по футбол на
малки врати започна в ранния
следобед на деня на игрището
с изкуствена тревна настилка
в СУ „Асен Златаров“. Участваха 4 отбора от Общината – ФК
„Дуранкулак“, ФК „Донорите“,
ФК „Горун“ и ФК „Дядо Мраз
– Армейци“. В мача за третото

отговорностите към наличното природно и морско културно наследство, да насърчи разпространяването на знания, да
подкрепи развитието на устойчива култура и възпитание в
опазването на културните ценности на района, съхраняване
на традициите свързани с рибарството и морското културно наследство. Предстоящите
обучения в които можете да
вземете участие ще спомогнат
използването на териториалната идентичност за популяризиране на потенциала за
развитие на територията чрез
устойчиво използване на местните ресурси.
По време на срещата ще
бъде представен и раздаден

иновативно изготвеният каталог под названието „Символи
на историческото, природното
и морско културно наследство
на територията на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“. Той
цели повишаване информираността на обществеността,
туроператорите и туристите,
относно възможностите за
културно – исторически туризъм в Североизточния черноморски район.
Събитието ще се проведе
на 8-ми януари 2022г. (събота)
от 11:00 часа в сградата на новопостроения Морски клуб в
селищно образувание „Кария“
(в непосредствена близост, северно от фар Шабла), гр. Шабла.

КОЛЕДЕН СПОРТЕН ДЕН В ШАБЛА

в регулация 3777 кв. м,
на 230 м. от морето.
Телефон: 0899 53 83 09

АКТУАЛНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ
ЛИНИИ ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ, ДО И
ПРЕМИНАВАЩИ ПРЕЗ АВТОГАРА ШАБЛА
Автогара Шабла - Автогара Добрич - 8:00 ч.; 16:00
ч. - ежедневно (межд. спирки – Горун; П. Чунчево; Х.
Димитър, Каварна, Балчик)

Победителите в коледния турнир по минифутбол – отборът
на „Дядо Мраз Армейци“.

Автогара Добрич - Автогара Шабла - 13:00 ч.; 18:00
ч. - ежедневно (межд. спирки - Балчик; Каварна; Х.
Димитър; П. Чунчево; Горун)
Автогара Шабла - Автогара Варна - 9:00 ч.; 12:20 ч.;
16:15 ч.; 17:00 ч. - ежедневно; 13:54 ч. - само събота и
неделя (межд. спирки – Горун; П. Чунчево; Х. Димитър,
Каварна, Балчик)
Автогара Варна - Автогара Шабла – 8:15 ч. - само
събота и неделя; 8:50 ч. - понеделник - неделя; 12:30 ч.
- ежедневно; 15:00 ч. - ежедневно; 18:40 ч. - ежедневно
(межд. спирки - Балчик; Каварна; Х. Димитър; П. Чунчево;
Горун)
Автогара Шабла - Граничар – 10:16 (само събота и
неделя) (межд. спирки - Езерец; Крапец; Дуранкулак)
Граничар – Автогара Варна - 13:00 ч. (само събота и
неделя) (межд. спирки - Дуранкулак; Крапец; Езерец;
Шабла; Каварна; Балчик)
Автогара Шабла - Граничар - 6:50 ч.(само в работни
дни) (межд. спирки - Ваклино; Смин; Черноморци; З.
Стояново)
Граничар – Автогара Шабла - 7:20 ч.(само в работни
дни) (межд. спирки - Дуранкулак; Ваклино; разклона на
с. Крапец)
Автогара Шабла – Граничар - 17:00 ч.(само в работни
дни) (межд. спирки - Езерец; Крапец; Ваклино; Смин;
Черноморци; З. Стояново)
Граничар–Автогара Шабла- 17:30 ч.(само в работни дни)
(межд. спирки - Дуранкулак; Ваклино; Крапец; Езерец)

Билети се закупуват от шофьорите на автобусите.

Призьорите от коледния турнир по тенис на маса (отляво-надясно) – третият Живко Янев, шампионът Николай Николов и
финалистът Кольо Василев.

ВРЕМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ

ПО ЛИНИЯТА ШАБЛА-СОФИЯ
ШАБЛА-СОФИЯ:
Тръгване – 9:00 часа; Пристигане в София – 18:00 часа.
СОФИЯ-ШАБЛА:
Тръгване – 10:30 часа; Пристигане в Шабла – 19:05 часа.
Работно време на офиса на „Юнион Ивкони“ и „Етап
Груп“ (в сградата на хостел „Шабла“), откъдето
тръгват и където пристигат автобусите: 8:30 ч. –
13:00 ч., ежедневно.

място, „Дуранкулак“ се наложи
над „Донорите“ с 5:1. Финалът
между„Дядо Мраз – Армейци“
и „Донорите“ не беше за зрители със слаби сърца – 3:3 в
редовното време, 4:4 след продълженията, и чак при изпълнението на дузпите, „Армейци“-те се оказаха с по-здрави
нерви, и спечелиха срещата с

8:7, а с това и коледния турнир.
Срещите от турнира бяха
реферирани от Драгомир Димов.
И в двата турнира коледният дух бе обладал играчите
и състезанията протекоха в
приятелска, спортсменска атмосфера.
Йордан Енев

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.
На най-високи цени!
Телефон за контакт: 0887/70-75-41
ПРОДАВАМ

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

ПОЧИСТВАНЕ НА КОМИНИ

ФИРМА „АЛЕКСАНДЪР ПЛАСТ“

и пренареждане на покриви.
Зидария и фугиране на камък. Лепене на камък-гнайс.
Лепене на Фибран.
Телефони за контакт: 0895/25-59-79 и 0895/810-491

ПРЕДЛАГА:

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ „ЛОТОС-2004“

Телефон за контакт: 0879/ 356-055

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

Във всички селища на община Шабла
на най-добри цени.
Изготвя безплатно документи за продажба.
Телефон за контакт: 0888/90-88-91
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КОЛЕДНО ВЪЛШЕБСТВО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ПОЕТИЧЕН КЪТ
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ГОДИНА

Прекрасна си, защото си ми нова!
(но старата и тя ми бе добра...)
Надеждите проправят път отново
и с нови сили хукват към света да срещат хора, и да ги прегръщат,
да виждат смисъл, в тях да го създават,
да тръгват, да се лутат, да се връщат,
да помнят, да обичат, да забравят -

Децата от трета група „Звездичка“ посрещат Дядо Коледа.
С настоящата статия бих
искала да ви запозная с празничната среда в ДГ „Дора
Габе“ гр.Шабла. Ще се опитам да ви пренеса в няколко
от най-незабравимите дни в
детската градина, да ви докосна до начина, по който децата

радост, веселие и щастливи
мигове, в очакване на добрия
старец.
Въпреки пандемията от коронавирус Дядо Коледа успя
да влезе в детската градина и
да зарадва малчуганите. Педагогическите специалисти от

Децата от група „Мики Маус“ и артистите от ОДК (на заден
план)
рения и танци с много обич и
ентусиазъм.
Преди да поднесат своите
поздрави към Дядо Коледа,
децата от ДГ „Дора Габе“ бяха
поздравени от малките артисти от Общински детски ком-

и за Дядо Коледа, който получи специален подарък – красива рисунка от Ема Костова от
IV група „Шарено петле“.
Децата от детската градина получиха много играчки и
лакомства от Общински съ-

една безкрайна пъстра въртележка,
в която се въртим, със теб, година...
А ти - простила всичките ни грешки,
повтаряш кротко: „и това ще мине... „
Ще минат и ще се забравят
тъгите ни по нещичко изтлели...
Щастливи, и усмихнати, и здрави,
към теб вървим - по-истински и смели...
И знаеш ли... дори и ний сме нови.
Блещукащи и някак по-добри...
Надеждите проправят път отново,
и винаги така ще е... нали?
Годините ще си препускат лудо вълнуващи, човешки и красиви.
И всяка, до последната, е чудо!
Дошла със дар - да сме щастливи.
Мира Дойчинова

Коледният дух се е вселил в Никол Димитрова и Мартин Донев
от първа група „Мики Маус“…

Дилян Здравков от втора група „Смехорани“ ще сурвака Дядо
Коледа

ни почувстваха празничната
атмосфера. В продължение на
три дни - 21, 22 и 23 декември
в ДГ „Дора Габе“ чрез организиране на тържества и забавни ситуации, сърцата на децата бяха изпълнени с топлина,

плекс със сценка на Коледна
тематика.
Освен, че Дядо Коледа остана доволен от изпълнението на
децата и с голяма радост и вълнение им подари желаните подаръци. Изненадата продължи

всички групи се бяха постарали да подготвят децата със
специални поздрави за Дядо
Коледа.
Децата от всички възрастови групи подготвиха и изпълниха своите песни, стихотво-

вет Шабла с председател - д-р
Йорданка Стоева, както и от
други организации на територията на общината.
Теодора Вълчанова,
директор на
ДГ „Дора Габе“

Дядо Коледа посети децата и в разновъзрастова група „Слънце“
в Дуранкулак.

Ема Костова от четвърта група „Шарено петле“ подарява
своята рисунка на Дядо Коледа.

Коледарите от група „Смехорани“ – Момчил Момчев и Йордан
Мичев

И при децата от ЦДЯ „Радост“ Шабла дойде добрият, белобрад
старец.

ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ
ХРАМ ,,СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“
С. ТЮЛЕНОВО

НАБИРА СРЕДСТВА ЗА
довършителни работи
на храма.

Банка ДСК - клон Шабла
Разплащателнa
сметка-02-24564008
IBAN-BG74STSA93000024564008
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Както „Изгрев“ ви информира в последния си брой от миналата година, в
навечерието на Коледа Младежки център Добрич, обяви призьорите от Областния конкурс за есе на тема „Как общуваме днес?“.
В V-ото издание на конкурса са получени 102 есета от областта и градовете
Пазарджик, Варна, София, Плевен и Шумен.
Споаред регламента участниците
са разделени на две възрастови групи.

В първа възрастова група (11-14 г.) се
конкурираха 59 есета, а във втора възрастова група (15-19 г.) участваха 35
есета. Работите на младите творци са
оценявани от жури в състав: председател - Сашо Серафимов (председател на
Дружеството на писателите в Добрич)
и членове - Петранка Божкова (филолог,
поет, член на Съюза на българските писатели и на Съюза на българските журналисти) и Мария Методиева (филолог,
председател на Фондация „Св. Николай

Чудотворец“).
За наша радост и на този областен
конкурс, ученици от СУ „Асен Златаров“
в Шабла са сред наградените. Деветокласниците в шабленското училище Велизар Енчев и Емил Стоев, са отличени съответно с поощрителна и трета
награда във втората възрастова група.
Сега ще предоставим на вашето внимание есето на Велизар, а в следващия ни
брой ще можете да прочетете творбата на Емил.

КАК ОБЩУВАМЕ ДНЕС
„Два монолога не правят един диалог“

Джеф Дали – актьор

Общувам ли правилно? Общувам ли достатъчно? Общувам ли искрено?
Задавам си тези въпроси и
търся отговора им в себе си.
Липсва ми…. Липсва ми времето на общуване , съпроводено с
прегръдка... Дори и мама вече
ме прегръща със страх....А аз се
нуждая от „прегръщащото“ ни
общуване с нея от преди почти
две години. И не, не се глезя, но
така трябва, докато не отмине
Ковид- вируса.
Казват вредно било да стоим пред компютъра. Да, но
в този объркан свят, той ни
спасява. Чрез него поддържаме връзка с нашите приятели
и съученици. Не е като да те
потупат по рамото или да те
сритат по глезена, докато играеш футбол, ама все е нещо.
Емоционалното общуване е необходимост. Да изрази чувствата си, да отстоява себе си, да не
бъде един от тълпата е важно за
всеки. Чрез начина си на общуване с околния свят, човек доказва своята индивидуалност,
защото той не общува само
със себеподобни. Контактен е
и отговорен и към природата,
и към животните, но в тези
отношения липсва човешката
добрина. Във връзката си с нас
природата е по- търпеливата.
Още от зараждането на света комуникацията между хората е водеща. Първобитният
човек е изразявал своите мисли
и чувства чрез жестове и неразбираеми звуци. С развитието
на човечеството идват и думите.....и колкото човекът става

все по- словоохотлив, става все
по-неразбран. След погрешно
изречените или погрешно разбраните думи идва ред на разделението. Независимо дали е
етническо, политическо, религиозно.... Днес е почти прекъснат толерантният диалог между хората. И уж човеците сме с
развит разум, а колкото повече
усъвършенствани сме, толкова
повече ставаме несоциални същества.
Модерният човек все повече изпитва потребност от
диалог със себе си и по-малко
с друг човек. Страхът, човешката завист и злоба се отразяват и влияят пагубно върху
човешките взаимоотношения.
Човеколюбието, като че ли е
намаляло в комуникативните
ни умения. А дали е виновен
Ковид – 19? Не мисля. Дали пък
той не беше изпратен на човечеството да преобърне мирогледа ни?… Дали не ни затвори
по домовете, за да ни припомни
да общуваме с близките си???
В нашето съвремие умеем
по-добре да хулим, отколкото
да засвидетелстваме внимание.
Често пъти грешно тълкуваме емоционалното общуване.
Слагаме етикет - „този е полудял“ на човек, който има нужда
просто да бъде изслушан, да
бъде разбран.
Свидетели сме на телевизионен ефир, от който ни говорят или на някакъв модерен и
неразбран език, или на такъв,
достигащ трагикомична пошлост. Комуникацията в нашето модерно общество е в криза.
Но няма да е все така, защото
всичко в човешкия живот накрая се оправя.
Седя под стария орех и слушам песните на птиците в топлия есенен ден. Така общуват

В ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР
„СЕМИРАМИДА“, С. ЕЗЕРЕЦ
МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ:

овощни дръвчета, плодни храсти, лози;
есенни луковици;
декоративни дървета и храсти;
многогодишни градински цветя;
торопочвена смес, саксии;
семена за зеленчуци.

Работим целогодишно –
понеделник-събота, от 9:00 до 17:30 ч.
Телефон за контакт:
0887/53-27-19, Атанаска Букорова
www.semiramida-garden.com
Адрес на редакцията:
9680 град Шабла, ул. “Равно поле“ № 35, тел: 05743/ 44-21,
e-mail: vestnik.izgrev@gmail.com
интернет страница: www.shabla.bg

помежду си, а и с мен - като ме
карат да си задавам въпроси :
- Какво ли е никога да не
можеш да чуеш тези божествени звуци?
- Какво ли е никога да не
можеш да видиш тези хиляди
багри на есента?
Благословен съм с това общуване! Убеден съм и в красотата на изящната комуникация
на глухонемите хора. Възхитен съм колко емоция внасят
с движенията на ръцете си....
Все едно танцуват с тях. Ами
само как четат слепите хора на
онази тяхна брайлова азбука...
Как само се усмихват, когато
прочетат нещо хубаво и емоцията е изписана по лицата им.
По един или друг начин хората със специални потребности
са ощетени в поддържането на

които можем да им помогнем,
за да има повече щастие в душите на тези „специални“ човеци.
Думите изказани, думите
неизказани, думите написани,
преобръщат човешкото сърце.
Користно или безкористно,
общуването е необходимо в изграждането на обществото ни.
Диалогът в семейството е онази крепителна сила в израстването на малкия човек като
личност. При изречените правилни и окуражителни слова,
човек може да полети от щастие. Така е устроено човешкото
сърце - да се радва на добрата
дума и да тъгува от изречената
обида .
Така ще е, докато човек има
душа, чувства и диша, той ще
има нужда от надежда, вяра и
любов. А това се показва и доказва чрез незаменимото общуване независимо под каква
форма е то!

Пламена Димитрова, 7 г.

Петко Франгов, 8 г.

Стелияна Атанасова, 9 г. (Дуранкулак)

Силвия Тодорова от Младежки център „Захари Стоянов“ в Добрич награждава Велизар Енчев във Фоайето на Центъра.
връзка с останалия свят. Дано
това се промени, а промяната
зависи от нас, здравите хора,

Елиза Пеева, 9 г. (Дуранкулак)

Велизар Тодоров Енчев IX кл., СУ „Асен Златаров“
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!

Симона Новакова, 4 г. (Граничар)

БРЪСНАРО-ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
„ПРИ ПОЛИ“
Ви очаква с

работно време: от понеделник до петък
08:30 – 18:00 часа.
събота – 09:00 – 14:00 часа.
Салонът се намира на Градския пазар в Шабла

(срещу аптека „Вита-КА).

Моля, заповядайте!

Бойко Бисеров, 4 г. (Дуранкулак)

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП: Йордан Енев, Йорданка Радушева
СЪТРУДНИЦИ: Мария Недялова, Георги Стефанов, Дияна Димитрова,
Николинка Георгиева, Мария Дончева, Невена Огнева, Деян Димитров, Галя Камберова,
Христина Радева-Стоицева

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА: Марин Цанов
ПЕЧАТ: Печатница “Влади” – В. Влаев, Каварна

