
Уважаеми г-жо Христова,
 г-жо Йорданова,
 г-жо Петрова,
Във връзка с международен проект, в който СОУ “Васил Левски” взима участие Етнографска  
сбирка към народно читалище “Изгрев - 1919 г. - гр. Долни Чифлик”, Вие удовлетвлетворихте  
идеята ми за  дарение на най-значителното и уникално творческо произведение на дядо ми 
подп. Иван Анг. Сокачев / Ален Мак /, за което Ви благодаря най-сърдечно !
Породената идея от г-жа Снежана Янкова - тогавашна класна ръководителка на 1 “б“ клас се  
разви и продължава и до днес в 5 “б“ клас, отговорно и вдъхновено под ръководството на г-жа 
Христина Сотирова. Трогна ме нестихващият интерес,  родолюбието  и устрема на 5 “б“ клас, 
да не се забравя моят дядо и техният Иван Ангелов Сокачев, който е оставил толкова много 
завети, стихотворения и статии свързани с опазването на Природата.
По този случай  помолих учениците от 5 “б“ клас вместо мен да дарят и предадат  на 6 юни 
2016 по време на делегационното посещение  на “Етнографска  сбирка към народно читалище 
“Изгрев - 1919 г. - гр. Долни Чифлик””, “История на ловнострелческата организация “Сокол”  
1898 - 1938”, която преиздадох през февруари  за 67 годишнина от несправедливата кончина на 
дядо ми. Надявам се, че ще придружите, но и  ще подкрепите  младите днес Природозащитници 
и еколози от утре! Позволете ми да привърша с едно стихотворение на дядо ми:

         

                                                                                                                                                                                         

Желая Ви с много гордост,  успех в  представянето на Долни Чифлик  и неговота  незаменима 
Камчийска природа,  защото природозащитата е била още в ранни години  възпята тема,  на 
която са се отдали много наши предци !
Благодаря Ви за подкрепата  с молба  и от мое име да поздравите делегацията 
Ваша

Единствена внучка на 
подп. Иван Анг. Сокачев /Ален Мак/     Германия, 6. Юни 2016 г.

ОБИЧАМ ТЕ, ГОРА БЕЗСМЪРТНА ! 
Обичам те, кога на пролет
Се будиш в радост и живот,
И всичко в теб грижливо готви
Гнезда за рожби и за плод.
Обичам твоя дух приятен
На ранна утрина в часът,
Кога липите, кат невести,
От росни цветове тежат.
Обичам твоите прохлади
На лятото във зноен пек,
Под дъб столетник да ме гали
На пладнина ветрецът лек.

Обичам те във есен тъжна,
В саван от паднали листа –
О, ти тогаз ми скръбно шепнеш,
Че мре мечта подир мечта ...
Обичам те във ден на зима,
Тържествено млъкнала ти ;
Под сводове от скреж, когато
Откриваш нови красоти.
Обичам те, гора безсмъртна,
И с трепет сладък и свещен
Аз в твоите чертози влизам
Възторжен, весел, подмладен !

Лонгоза, 1926 год.



Уважаема г-жо Сотирова, 
Мили мои приятели и родолюбци от 5 ”б” клас,

За съжаление, все още не мога лично да присъствам на мероприятията, които са ми на 
сърцето и свързани с почитта на моят и вашият дядо Подп. Иван Ангелов Сокачев /Ален Мак/.
За това Ви моля, Вие моите приятели от 5 ”б” клас от мое име да поемете тази отговорна, но и 
сериозна  задача да дарите най-забележителното му и уникално творческо  произведение 
“История на ловнострелческата организация “Сокол” 1898 - 1938”“, която преиздадох 
през февруари 2016 г. в чест на неговата кончина..
На 6 юни 2016 г. по случай посещението на партньорите  на международният екологичен  
проект  по програма “Еразъм” съвместно със СОУ “Васил Левски” Долни Чифлик  (05.06.-
10.06.2016г.) да дарите от мое име в Етнографска  сбирка към народно читалище “Изгрев - 
1919 г. - гр. Долни Чифлик”, където ще се  представи личността на един от първите еколози 
в България  Иван Анг. Сокачев и  неговата неуморна дейност, оставяйки  многобройни 
завети, които важат и до днес.
Убедена съм, че Вие доказахте с многобройните си дела, че сте родолюбци, 
природозащитници и достойни  негови наследници !
От този факт биха се гордеели не само вашите родители, педагози, Обществото, но и 
самият Иван Сокачев, който е създавал тогава многобройни лични фондове за възпитание 
на младежите  в полза на майката природа !
За това моля приемете  и удовлетворете това мое желание!

С  много гордост и уважение
Ваша 

Юни 2016 г.


