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Спазвайте правилата: дисциплина, 
дистанция, дезинфекция.

„За да придобиеш знание, всеки ден прибавяй по нещо. За да придобиеш мъдрост, всеки ден изхвърляй по нещо.
 Лао Дзъ

МИСЪЛ НА БРОЯ СЪОБЩЕНИЕ
Към 29 март 2021 г., общият брой на диагностицираните 

лица с COVID-19 на територията на община Шабла е 16 
(шестнадесет). Трима от тях се намират в болнично заведение, 
а другите тринадесет са на домашно лечение. Под карантина са 
поставени 7 (седем) лица.

Настоящата информация се предоставя от разработената 
система COV.ID, която представлява национален 
централизиран регистър на случаите с COVID-19 в България. 
Интегрираната платформа дигитализира събирането на 
лични и медицински данни от институции, работещи със 
случаи на COVID-19, като регионални здравни инспекции, 
гранична полиция, МВР, общопрактикуващи лекари, 
болници, лаборатории и общини. Платформата обработва 
данните по структуриран и сигурен начин, като дава на 
специализираните държавни институции информация в 
реално време.

Актуална информация относно ситуацията с COVID-19 
можете да намерите в официалния уебсайт на община 
Шабла, в секция „Коронавирус“, подраздел „Важна 
информация“.

СЪОБЩЕНИЕ
В изпълнение на чл. 37, 

ал. 1 и ал 2 от Наредба-
та за условията и реда за 
функциониране на Нацио-
налната система за ранно 
предупреждение и оповес-
тяването на органите на из-
пълнителната власт и насе-
лението при бедствия и за 
оповестяване при въздушна 
опасност , приета с ПМС 
№48 от 01.03.2012г. , обн. ДВ 
бр. 20 от 09.03.2012г. , изм. и 
доп. ДВ, бр.61 от 02.08.2019 

г. Националната система 
за ранно предупреждение 
и оповестяване (НСРПО) 
на населението ще тества 
функционалните възмож-
ности на сиренните системи 
на 01.04.2021 г. от 11:00 ч. 
на територията на община 
Шабла. Призоваваме граж-
даните на община Шабла да 
запазят самообладание и не 
допускат паника по време на 
тренировката.

ОА Шабла

ОБЯВА
Военно окръжие II сте-

пен – Добрич  Ви инфор-
мира , че  със заповед № 
ОХ – 188/10.03.2021 г. на 
министъра на отбраната на 
Република България са обя-
вени 195 (сто деветдесет и 
пет) вакантни длъжности за 
лица, завършили граждан-
ски, средни и висши учили-
ща в страната и в чужбина 

във военни формирования 
на Сухопътни войски. Срок  
за подаване на документите  
- 23.04.2021 г.

За повече информация 
-  Общинска администрация 
Шабла, телефон 05743/50-37. 
Лице за контакт -  Калоян 
Георгиев, мл. експерт „КС и 
ОМП“ в ОА , стая 308.

ОА Шабла

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ
Дирекция “Бюро по труда”- 

Каварна уведомява работода-
телите от общините Каварна и 
Шабла, че разполага с финан-
сови средства за сключване на 
договори за ползване на про-

грами и насърчителни мерки за 
заетост и обучение по Закона 
за насърчаване на заетостта 
(ЗНЗ) през април 2021 г.

Подробности четете на 
стр. 2

Платена публикация

С ГРИЖА ЗА ХОРАТА, С ГРИЖА  ЗА ДОБРУДЖА „БСП 
ЗА БЪЛГАРИЯ” ИСКА ДОВЕРИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

По утвърден график на 
Областния съвет на БСП  
Добрич, на 17 март 2021 
г. в някои населени места 
на територията на община 
Шабла  се проведоха срещи 

на кандидатите за народни 
представители на „БСП за 
България” от 8-ми Добрич-
ки многомандатен избира-
телен район за официално 
представяне пред членовете 

и симпатизантите  на  БСП 
и населението на общината,  
във връзка със насрочените 
за провеждане на  04.04.2021 
г. парламентарни избори в Р. 
България. 

Срещите се проведоха при 
стриктно спазване на дейст-
ващите противоепидемични 
мерки свързани с СОVID-19.

Продължава на  
стр. 4

РЕМОНТИРАМЕ И ВОДОПРОВОДИ И УЛИЦИ
Преди около месец, започ-

на и е в ход реконструкция на 
водопроводната мрежа по ули-
ците „Черни връх“ и „Възраж-
дане“ в Шабла. Ремонтът е на 
стойност 1  346  544 лв. с ДДС, 
а изпълнител на поръчката е 
„Аква билд“- РП“ ДЗД. Ремон-
тите дейности са финансирани 
от държавния бюджет. 

Сега се изпълнява и ава-
риен ремонт по улица „Ком-
сомолска“ в Шабла, като той 
се осъществява от общината, 
съвместно с „ВиК Добрич“ 
АД и е финансиран изцяло 
от общинския бюджет. Улица 
„Комсомолска“ се подготвя за 
предстоящия основен ремонт 
по проект на   Програмата за 
развитие на селските райони 
за периода 2014-2020 г., съфи-
нансирана от Европейския 
земеделски фонд за развитие 

на селските райони. Освен 
„Комсомолска“, по проекта ще 
бъде рехабилитирана и рекон-
струирана уличната мрежа на 
Шабла, включваща улиците: 
„Свобода“, „Нов живот“, „Бе-
ласица“, „Мусала“, „Заводска“ 
(от кръстовището с ул. „Неф-

тяник“ до кръстовището с 
ул. „Струма“) и „Марица“(от 
кръстовището с ул. „Добру-
джа“ до къстовището с ул. 
„Кубрат“).

 В най-скоро време, пред-
стои сключване на договор за 
изпълнител на ремонта на ул. 

„Долина“ (от двете страни на 
дерето в Шабла). Всички тези 
ремонтни дейности ще бъдат 
изпълнени в 6-месечен срок.

Предстои и откриване на 
процедура за избиране на из-
пълнител за текущ ремонт на 
улиците „Веслец“ и „Несебър“ 
в Шабла, ул. 20-та в с. Крапец и 
улици в селата Езерец и Захари 
Стояново. Изпълнител ще бъде 
избран и за ремонт на пътя Го-
ричане – Пролез. 

През април стартира и ре-
хабилитацията на 8,5 км. во-
допроводна мрежа в с. Дуран-
кулак.

Ръководството на община 
Шабла предварително се изви-
нява на жителите на общината 
за причинените неудобства и 
разчита на разбиране от тяхна 
страна.

Изгрев

На ул. „Черни връх“
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ПРОДАВАМ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ЦЕПЕНИЦИ:

МЕШЕ И ГЛЕДИЧ – 95 ЛВ.
Телефон: 0888 78 12 66

КУПУВАМ
КЪЩА ИЛИ АПАРТАМЕНТ В ШАБЛА

Тел за контакт:0885/11-70-51

КУПУВАМ

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

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ПРОДАВАМ 
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН АПАРТАМЕНТ

до градска болница – Добрич с площ 65 кв.м. 
Необходим ремонт. Цена 53 000 лв.

Телефон: 0895 068 185

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

LIONS GROUP REAL ESTATE
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

ИЗКУПУВАМ
мотори – нови или стари,

 марка „Симсон“ или части от тях.
Телефони: 0887 62 53 72, 0877 67 23 72

ЗЪРНОБАЗА ШАБЛА
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ КАНТАРДЖИЯ 
НА ПОСТОЯНЕН ТРУДОВ ДОГОВОР.

Молби се подават в счетоводството на място.
За повече подробности: 0885 55 01 40, 0888 69 63 70

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в землището на община Шабла.

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

ИЗКУПУВАМ  
земеделска земя в общините Шабла, 

Каварна, Балчик и Г.Тошево. 
Телефони: 0579 7 70 11, 0885 838 354

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
Косене на треви, чистене на храсти, 

фрезоване  и цялостна обработка на парцели.

Телефон за контакт: 0884/52-50-80

РЕСТОРАНТ „ДЕЛФИНА“, С. ТЮЛЕНОВО
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ГОТВАЧИ. 

За повече информация се обадете на телефон: 
0885 095 931

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 1 април 2021 година ще се навършат

 20 години от смъртта 
на 

ГАНЧО ТОДОРОВ ЧОЛАКОВ
         починал на 75 години

 Годините минават неусетно,  
а споменът за теб е все така мил и скъп.
Винаги ще си спомняме за твоите добри 

съвети и благородство.
Почивай в мир!

От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 3 април 2020 година  

ще се навършат 
11 години 

от смъртта на 

АНТОН АНДРЕЕВ МАНЕВ 
починал на 68 години

Никога няма да те забравим 
и вечно ще скърбим за теб.

Поклон пред светлата ти памет!
От семейството

УСЛОВИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ
 на хора с увреждания на изборите за народни представители 

на 4 април 2021 г.
Съгласно Изборния кодекс хората с увредено зрение или със 
затруднения в предвижването могат да гласуват в избрана 

от тях подходяща секция. 
Общинска администрация - гр. Шабла съобщава, че 
подходящи за гласуване на хора с увреждания са избирателни 
секции с №2 и №3, с  адрес: гр. Шабла, 
ул. „Добруджа“ № 2 в сградата на СУ “Асен Златаров“, 
където има изградена рампа.
Входа на сградата на посочените секции ще бъде обозначен 
със знак.
Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до 
избирателните секции в изборния ден, могат да подават 
заявки на телефон: 05743/45-88 или на адрес: гр.Шабла, 
ул.“Равно поле“ №35 до Общинска администрация – 
гр.Шабла (екип за изборите). В изборния ден (4 април 2021 г.)  
заявки се приемат от 7.00 до 18.00 ч. 

При заявки Общината ще осигури автомобил.

О Б Я В А
Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, ал.1 
от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, 
ал.1 и чл.97, ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 189/04.03.2021  
г. на Общински съвет гр.Шабла и Заповед № РД-04-
130/19.03.2021 г. на Кмета на Общината, обявява публи-
чен търг с тайно наддаване за продажба на следния имот 
– частна общинска собственост :
№ Решение на

Общински
съвет 

гр.Шабла
Имот

Местона
хождение
(населено 

място)

площ
кв.м

Начална
тръжна

цена 
(лева) без 

ДДС

Депозит 
на

вноска
(лева)

1 189/ 
04.03.2021 

ПИ 27108. 
501.380

с.Езерец 722 20 120,00 4 024,00

2 189/ 
04.03.2021

ПИ 27108. 
501.381

с.Езерец 754 21015,00 4 203,00

Търгът   ще  се проведе на 20.04.2021 г. (вторник) от 10:00 часа 
в заседателната зала на Общинска администрация гр. Шабла.
Стойността на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) 
лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа 
на 15.04.2021 г.
Получаването на тръжната документация става в стая 106 на 
Общината от 05.04.2021 г. до 16:00 часа на 15.04.2021 г., след 
представяне на документ за закупуване.
  Оглед на имота всеки работен ден от 05.04.2021 г. до 
15.04.2021 г. от 13:00 до 16:00 часа.
  Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената на-
чална тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 3300 
207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД 
до 16:00 часа на 15.04.2021 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за об-
служване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 15.04.2021 г.

Допълнителна информация в служба „Общинска 
собственост”, стая 108 или на тел.05743/40-45, вътр.108 

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

СЪОБЩЕНИЕ
В изпълнение на чл. 37, ал. 1 

и ал 2 от Наредбата за условия-
та и реда за функциониране на 
Националната система за ранно 
предупреждение и оповестява-
нето на органите на изпълни-
телната власт и населението при 
бедствия и за оповестяване при 
въздушна опасност , приета с 
ПМС №48 от 01.03.2012г. , обн. 
ДВ бр. 20 от 09.03.2012г. , изм. 
и доп. ДВ, бр.61 от 02.08.2019 г. 

Националната система за ранно 
предупреждение и оповестя-
ване (НСРПО) на населението 
ще тества функционалните въз-
можности на сиренните систе-
ми на 01.04.2021 г. от 11:00 ч. на 
територията на община Шабла. 
Призоваваме гражданите на об-
щина Шабла да запазят самооб-
ладание и не допускат паника по 
време на тренировката.

ОА Шабла

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ

Дирекция “Бюро по труда”- Каварна уведомява работодатели-
те от общините Каварна и Шабла, че разполага с финансови 
средства за сключване на договори за ползване на програми и 

насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насър-
чаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2021 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 
50, ал. 3 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:
•	 безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни 
средства – 6243 лв.;
•	 безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работода-
тели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 5504 лв.;
•	 безработни лица с трайни увреждания включително военноинвали-
ди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свобод-
ни средства - 4019 лв.;
•	 безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки 
(осиновителки) с деца  до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свобод-
ни средства - 4259 лв.;
•	 безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не 
по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или 
безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско 
образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 6955 лв.;
•	 безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ)- свобод-
ни средства - 4188 лв.;
По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за 
свободните работни места, в периода от 25.03.2021 г. до 02.04.2021 г., 
включително.
Извън горепосочения срок (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от 
ППЗНЗ), работодателите могат да кандидатстват за преферен-
ции (финансови средства): 

Обучение на възрастни по чл.63, ал.1, т.1 и т.3 от ЗНЗ -  
свободни средства - 1803 лв.;

ДОПЪЛНИТЕЛНА И КОНКРЕТНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ 
ПОЛУЧИ В: ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” - КАВАРНА,  

КАКТО И НА ТЕЛ. 0570/8-20-47.

ДНЕВЕН РЕД
на заседание   на Общински съвет – Шабла, което ще се проведе на   31.03.2021 г.  (сряда) от 13.30  часа  

Комисия по бюджет, финанси и данъч-
на политика

1. Докладна записка относно  приемане 
на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за определянето и администри-
рането на местните такси и цени на услуги 
на територията на община Шабла. 

Комисия по управление на общинска-
та собственост, икономическа и инвести-
ционна политика и земеделие

2. Докладна записка относно  предоста-
вяне и актуализиране на ползването на об-
щинските мери, пасища и ливади.

3. Докладна записка относно продажба 
на имоти - частна общинска собственост.

4. Докладна записка относно продажба 
на имоти - частна общинска собственост в 
с.Дуранкулак.

5. Докладна записка относно прекратя-

ване на съсобственост, чрез продажба част-
та на общината.

Комисия по устройство на територия-
та, благоустрояване, законност, общест-
вен ред и екология

6. Докладна записка  относно отчет за из-
пълнение на Програма за опазване на окол-
ната среда на община Шабла за 2020 година.

7. Докладна записка относно изпълне-
ния на решения на Общински съвет-Шабла 
за второто шестмесечие на 2020 година.

8. Докладна записка относно приемане 
на отчет за изпълнение програмата за раз-
витие на туризма на територията на община 
Шабла за 2020 година.

9. Докладна записка относно Отчет на 
Концепцията за интегриране на ромите в 
община Шабла (2014 -2020 г.)  за периода 
01.01.2020 г.- 31.12.2020 г.

10. Докладна записка относно Разреше-
ние за изработване на подробен устрой-
ствен план (ПУП), състоящо се в урегулира-
не на ПИ 27108.46.21, ПИ 27108.46.204 и ПИ 
27108.46.207 по плана на с.Езерец, община 
Шабла и продължаване на улична отсечка.

11. Докладна записка относно Разреше-
ние  за изменение на подробен устройствен 
план (ПУП) - план за улична регулация 
(ПУР) и ПУП-ПРЗ в квартал 1 на с.Езерец .

Комисия  по образование, култура, 
спорт, здравеопазване, социална полити-
ка и  вероизповедания 

12. Приемане статут на годишна награда 
на ученик, връчвана по повод 24 май – Деня 
на светите братя Кирил и Методий, на бъл-
гарската азбука, просвета и култура и на 
славянската писменост. 

13. Други.

СЪОБЩЕНИE
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

 на 4 април 2021 г.
1. Право за гласуване с подвижна избирателна кутия имат 

избирателите, поставени под задължителна карантина или 
задължителна изолация съгласно Закона за здравето. 

2. Всеки избирател може да направи справка за номера и 
адреса на избирателната си секция на интернет страницата на 
ГД „ГРАО“ към МРРБ на адрес: https://www.grao.bg/elections/ 

Избирателите, чиито срок на валидност на личните документи за 
самоличност е изтекъл или изтича в периода след 13 март 2020 г. имат 

право да гласуват на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 
по време на извънредна епидемична обстановка, като удостоверяват 

самоличността си пред секционните избирателни комисии в страната и 
извън страната с лична карта или паспорт, като не се изисква удостоверение 

за издаване на лични документи по чл. 263 от Изборния кодекс.

https://www.grao.bg/elections/
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА 1894” -гр.ШАБЛА

ПРЕЗ НОВИЯ ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН
НАБИРА УЧАСТНИЦИ

ЗА СЛЕДНИТЕ ФОРМИ:
1.Детски танцов състав за народни танци 
месечна такса – 8 лв., ръководител Гергана 
Дафова;
2.Младежки танцов състав за народни танци – 
ръководител Гергана Дафова; 
3.Школа по народно пеене – ръководител Жана 
Рачева;
4.Кръжок за народен фолклор – ръководител 
Жана Рачева;
5.Клуб за народни танци и хора – напреднали и 
начинаещи,
месечна такса – 10 лв. – ръководител  Даниела 
Кючукова;
От месец ноември НЧ ”Зора1894”-гр.Шабла 
възстановява Школата по пиано. 
Могат да се записват желаещи във възрастовия 
диапазон – 6 г. до 80 г. 
Ръководител на школата – г-жа Теофания Христова.
Набираме участници също за Детска вокална 
група и Градски хор. 
Ръководител на двете форми отново ще бъде г-жа 
Теофания Христова. 

За повече информация и подробности 
може да се обръщате на тел. 05743/40 28 или 

на телефона на читалищния секретар, 
Георги Стефанов - 0877 813 368

ПОЕТИЧЕН КЪТ

АПРИЛ
Разлиствам се. Разцъфвам. Несериозна съм.
И адски нереална съм. Почти.
Събличам и последната си сложност,
а ти с целувки днес ме облечи…

Косите си разпускам. Самодивски са.
Така е през Април. И ми харесва.
Зелена съм. И розова. Измислям се.
Откривай се във птичите ми песни…

В ръцете ти – събуждам се, заспивам…
Във изгреви и залези живея.
И някак си мечтите ми се сливат
със стихове, които ще изпея,

докрая, до последния си час.
Но още съм Април. Сега започвам.
Разлиствам се. Разцъфвам. И съм аз.
Сериозно нереална. И безсрочна.

Мира Дойчинова – Ирини

ЗАЩОТО ВИНАГИ ИМА НАДЕЖДА!
През изминалата седмица 

се отбеляза един голям хрис-
тиянски празник – Благовеще-
ние. Това е празник на „благата 
вест“, търпението, надеждата и 
оптимистичната мисъл, че на-
шите очаквания може да имат и 
положителен край. На този ден 
се почита майката и грижата 
към децата. Вярва се, че започ-
ва пролетта, очакват се щър-
келите и лястовиците  С други 
думи, приключва един зимен и 
студен цикъл, и започва проле-
тта – новото начало, топлината 
и светлината. 

Като човек, който не вярва 
много в чудеса, смея да твърдя, 
че понякога животът ни подна-
ся и добри изненади. Но няма 
как да стигнем до крайния 
резултат, ако не сме търпели-
ви. Търпението е в това не да 
стоиш и да чакаш нещата да се 
случат, а в това да имаш силата 
да работиш за положителния 
резултат и да не прибързваш. 
„Бързата кучка, слепи ги раж-

да“ казва една поговорка, чий-
то смисъл е в това да умеем да 
сме търпеливи. А в момента е 
много важно това качество на 
характера, тъй като сме в си-
туация, която ни е неизвест-
на. Пандемията и негативните 
новини ни заливат от всякъде. 
Но ако имаме търпение и по-
мислим за ситуацията ще уста-
новим, че ако говорим и дейст-
ваме без да помислим, няма да 
сме постигнали нищо.

В момента трябва да прие-
мем, че вирусът явно ще бъде 
около нас. Добре е да свикнем и 
да го интегрираме, да спазваме 
предписанията и да се опитаме 
да не мислим катастрофално. 
Стресът и страхът от неизвест-
ното бъдеще е голям. Необ-
ходимо е да го разредим чрез 
срещи с приятели, доколкото е 
възможно това, да се разхож-
даме сред природата и да се 
отдадем на някакво хоби. Има 
различни варианти - от това да 
четем книга, до това да се по-

развихрим с цветята.
Позитивните преживява-

ния ни помагат по-лесно да 
преминаваме през отрицател-
ните несгоди в живота. Добре 
е да се рационализира страха 
и да се водим от рационални 
мисли, да анализираме дейст-
вителността. Така ще успо-
коим  душата си и няма да 
сме така тревожни. Стресът 
по време на тази коронави-
рус-пандемия е голям. Много 
хора работят от домовете си, 
а междувременно е необхо-
димо да се грижат и за децата 
си. Натрупва се напрежение 
и има опасност от „прегаря-
ване“. Не може да се разгра-
ничи работният от домашния 
режим. А другия вариант е да 
останем у дома, без работа и 
с притеснение за бъдещето. 
Именно за тези ситуации е 
моят съвет за рационализа-
цията на положението, както 
и да се огледа проблема от 
всички страни. Разговорите с 

близки и споделянето на про-
блема  често е половината от 
разрешаването му...

В живота на човек вина-
ги има височини и спадове. 
Понякога тежките периоди 
са дълги и мъчителни, сякаш 
всички злини на света се сипят 
една след друга. Чувстваме се 
сами, уязвими и изоставени. 
Връхлитат ни беди, за които 
сме абсолютно  неподготвени. 
Тогава трябва да си спомним, 
че и в най-безизходната ситуа-
ция има спасение, че понякога 
животът се обръща най-нео-
чаквано и благополучният из-
ход е пред очите ни. Важното 
е да имаме търпение и да не 
се поддаваме на отчаяние и 
самоунищожително поведе-
ние. Да изчакаме търпеливо 
да се разпръснат облаците. 
Защото винаги има надежда!
Христина Радева – Стоицева,  

директор и психолог в 
Цeнтър за обществена 

подкрепа, Шабла

НОКТЮРНО ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ
От четири месеца и полови-

на всеки, който мине покрай 
задния вход на НЧ „Зора 1894“ 
в Шабла в работен ден, може да 
чуе звуци на пиано. Понякога 
плахи и нестройни, друг път 
под формата на прекрасна ме-
лодия. Възстановената в Шабла 
школа по пиано приема своите 
малки и големи ученици. Заня-
тията води една дама, позната 
в Шабла от изявите си (своите 
и на нейни възпитаници) в Зе-
ления образователен център в 
града ни – Теофания Христова. 
Каварненската музикантка и 
музикална педагожка е завър-
шила средното си образование 
в Националното училище по 
изкуствата „Добри Христов“ 
във Варна  със специалност 
„Солово пеене“. След това в шу-
менския университет „Епископ 
Константин Преславски“, тя 
специализира „Педагогика на 
обучението по музика, пиано 
и хорово дирижиране“. Теоф-
ания Христова стартира шко-
лата си по пиано към шаблен-
ското читалище на 16. 11. 2020 
г. По регламента на детските 
музикални школи, нормативът 
за пълен клас е 10 човека, които 
да посещават школата два пъти 
седмично. Но Фани Христова 
обучава 17 души – 11 деца и 6 
възрастни. В рамките на нор-
мативната база и ограничени-
ята на времевата рамка, това е 
максимумът от обучаващи се, 
които Христова може да поеме. 
Иначе желаещи не липсват...
Във времето на рестрикции и 
локдауни, някои от шабленци  с 
повече културни потребности 
са намерили при Фани Христо-
ва мястото, където да оползот-
ворят творческата си енергия. 
Сред посещаващите школата 
личат имената на председателя 
на читалището – Даниела Кю-
чукова; Даниела Тодорова от 
Зеления образователен център; 
ръководителя на танцов състав 
„Бърборино“, Гергана Дафова; 
Дияна Димитрова, за чиято 
работа с децата от общината 
също сме писали.

Прави впечатление, че деца-
та, които идват при Теофания 
Христова го правят по собстве-
но желание и с ентусиазъм. Но 
за работата й с децата на Ша-
бла и за отношението им към 
нея и „нейното“ пиано говори 
един разговор, дочут от пише-
щия тези редове на улицата на 
18 февруари т.г. Две дечица от 
ромски произход (явно от уче-

ниците на Теофания Христова) 
разговаряха и едното каза на 
другото:“Госпожата по пиано 
каза, че довечера в читалище-
то имало театър и ако можем 

да отидем. Бил хубав!“. И де-
цата бяха на моноспектакъла 
на Николай Урумов, „Мъжка 
задушница“, и през цялото вре-
ме се държаха като възпитани 
хора на културно мероприятие. 
В пандемично време, когато  в 
читалищния салон за местата 
за сядане бяха разграфени по 
схема съобразно социалната 
дистанция, а организаторите 
се притесняваха дали наплаше-
ните от болестта хора ще дой-
дат на театър. Шабленци запъл-
ниха местата.

Според Теофания Христова, 
в нейната работа е важно кур-
систите да имат инструмента, 
на който се обучават да свирят 
и вкъщи, а проблемът е, че пи-
аното е скъп инструмент. Все 
пак някои от учениците й  в 
Шабла вече имат инструмен-
ти, било то дигитални пиана, 
било акустични...В Каварна 
всичките й ученици имат пи-
ана. Но там тя е утвърдено 
име – основател и диригент на 

детски хор „Морска звезда“ в 
съседния ни град и носител на 
много награди от национални 
и международни хорови кон-
курси, пък и от години обучава 
хората в Каварна на пиано и в 
пеене. А в Шабла сега се по-
ставя началото...Един от мно-
гото й ученици, с които Фани 
Христова е горда е половин 
шабленец. Гимназистът Георги 
Цонев спечели първо място в 
категорията „Индивидуален 
изпълнител“  на последното из-
дание на конкурса „Добруджа 
търси талант“ (в същото изда-
ние на конкурса, нашият ТС 
„Бърборино“ спечели първото 
място в категорията за група). 
Друг такъв ученик на Христо-
ва, също с 50% шабленско ДНК 
е блестящият пианист, Георги 

Колев. Като солов изпълнител,  
на поетични изяви и художест-
вени изложби, Жоро също ни е 

познат от изявите си в Зеления 
център

Теофания Христова е и во-
кален педагог. Тя има желание, 
след като паднат рестрикции-
те да направи и вокална група 
в Шабла. Ръководството на 
шабленското читалище е  по-
срещнало радушно идеята. Но 
в това несигурно време, щом 
стане дума за планове и идеи, 
можем само да стискаме пал-
ци обстановката по-скоро да 
се нормализира. И, разбира се 
да дадем своя принос към това, 
като спазваме противоепиде-
мичните изисквания.

Теофания Христова изказва 
своите благодарности към ръ-
ководството на НЧ „Зора 1894“ 
Шабла, в лицето на председате-
ля на читалището, Даниела Кю-
чукова и читалищния секретар, 
Георги Стефанов,  за подкрепа-
та, която й оказват. Специални 
благодарности, Христова из-
казва и към д-р Йорданка Сто-
ева, за оказаното съдействие 
за да стане работата й в Шабла 
факт.

Осъществихме  разговора 
си с Фани Христова на нейното 
„работно място“ в Шабла, след 
като занятията й за деня при-
ключиха. Но не можеше и да 
се разпростираме във времето, 
защото тя „гонеше“ автобус за 
Каварна. И така всеки ден от 
понеделник до петък, с автобу-
са – дотук и обратно, за да бъде 
на разположение на шабленци. 
Всеки работен ден от 11 до 17 
часа...

Йордан Енев

2018 г., след концерт в художествената галерия в Каварна, Те-
офания Христова със свои пианисти и  кмета Нина Ставрева.

На Международния хоров конкурс в Охрид с детски хор „Морска 
звезда“. Изявата се провежда в църква в града.
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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

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ ИЗПЪЛНЯВАНИ 
ОТ, ДО И ПРЕМИНАВАЩИ ПРЕЗ АВТОСПИРКА ШАБЛА

Шабла – Варна - 9:00 часа (межд. спирки – Горун; П.Чунчево; 
Х. Димитър; Каварна; Балчик, ежедневно)
Шабла – Варна - 12:20 часа (межд. спирки – Горун; П. 
Чунчево; Х. Димитър; Каварна; Балчик, ежедневно)
Шабла – Варна - 16:15 часа (межд. спирки – Горун; П.Чунчево; 
Х. Димитър; Каварна; Балчик, ежедневно) – Временно не се 
изпълнява.
Шабла – Варна – 17:00 часа (межд. спирки – Горун; П.Чунчево; 
Х. Димитър; Каварна; Балчик, ежедневно)
Варна – Шабла - 8:50 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; 
Х. Димитър; П. Чунчево; Горун, без събота и неделя)
Варна – Шабла - 12:30 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; 
Х. Димитър; П.Чунчево;  Горун, ежедневно) 
Варна – Шабла – 15:00 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; 
Х. Димитър; П.Чунчево; Горун, ежедневно) 
Варна – Шабла - 18:40 часа (межд. спирки - Балчик; Каварна; 
Х. Димитър; П. Чунчево;  Горун, ежедневно)   -  Временно не 
се изпълнява.
Варна – Шабла - Граничар – 8:15 часа (межд. спирки - 
Балчик; Каварна; Х. Димитър; П. Чунчево; Горун, Шабла 
в 10:16 часа – Езерец – Крапец – Ваклино – Дуранкулак -  
изпълнява се само в събота и неделя)
Граничар – Шабла -  Варна – 13:00 часа (Дуранкулак – 
Ваклино – Крапец – Езерец – Шабла в 13:53 часа – Горун – П. 
Чунчево – Х. Димитър – Каварна – Балчик – изпълнява се само 
в събота и неделя)

Уважаеми пътници, 
ОбА Шабла, не носи отговорност за неизпълнение или 
промени в изпълнението на автобусното разписание.

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

ПОКАНА
На вниманието на тези които обичат морето и за които то е място 
за забавление, спорт и приятно прекарване на свободното време, 

Морски Клуб Шабла 
НАБИРА ЧЛЕНОВЕ И ПРИЯТЕЛИ! 

Всички които имат желание да се научат да плават в морето, 
да управляват ветроходна яхта или сърф, тези които вече са се 
посветили на морето в своята работа или хоби, тези които ис-
кат да обогатят своите знания по морските въпроси, бихме ис-
кали да съберем в едно сплотено общество от съмишленици и 
ентусиасти от морска Шабла. Нека заедно  да прескочим плажа 
и заговорим със синята стихия на „Ти“! 

ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЕ СВЪРЖАТ С НАС МОГАТ ДА ГО 
НАПРАВЯТ НА ТЕЛ. 0888/65-47-54 - ДИМИТЪР НАНЕВ  
И 0877/95-98-43 - ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ИЛИ ФЕЙСБУК 

СТРАНИЦАТА НА КЛУБА - MARINE CLUB SHABLA 
 МОРСКИ КЛУБ ШАБЛА

ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 
ХРАМ ,,СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ 

С. ТЮЛЕНОВО 
НАБИРА СРЕДСТВА ЗА 

довършителни работи 
на храма.

 Банка ДСК - клон Шабла
 Разплащателно 

сметка-02-24564008
 IBAN-BG74STSA93000024564008

Платена публикация

С ГРИЖА ЗА ХОРАТА, С ГРИЖА  ЗА ДОБРУДЖА „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” 
ИСКА ДОВЕРИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ
Следва от стр. 1   

Уважаеми съграждани,  
БСП  в област Добрич навли-
за в изборите за 45-то НС с 
листа от юристи,икономи-
сти, инженери, експерти  в 
областта на земеделието, 
коалиционни партньори и 
представители на граждан-
ската квота, обединени  в 
желанието си да работят за 
по-доброто бъдеще на До-
бруджа.! Гласът на всеки един 
гласоподавател е необходим  
за нашите избраници  за да 
оправдаят  отговорностите 

които им поставяме за повече 
грижи за живота, здравето, 
образованието, работата и 
благоденствието на всеки до-
бруджанец! Доверието което 
ще им гласуваме ни дава сила 
да отстояваме българските 
национални интереси! За да я 
има България!

България се нуждае от про-
мяна! 

Нека сме заедно, за да я на-
правим тази промяна като гла-
суваме на 04.04 с бюлетина  № 4.

Общинско ръководство на  
БСП Шабла

Отляво-надясно на снимката: Симеон Симеонов (коалиционна 
квота), Галин Господинов, Мая Димитрова (водач на листата в 
8 МИР – Добрич), Румен Мунтянов (председател на ОбС на БСП 
в Добрич) и Даниел Йорданов (магистър по право, депутат в 44 
Народно събрание).

120 ГОДИНИ ОТ КАЛИАКРЕНСКОТО 
ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ НА 18 (31) МАРТ 1901 ГОДИНА  

Единствената сила, която 
човекът не може да предвиди, 
е силата на природата. Стихий-
ните бедствия са най-опасното 
зло, което все още не можем да 
контролираме напълно. И макар 
българските земи да са в благо-
приятно географско положение 
от гледна точка на заплахата от 
вулканични изригвания или цу-
нами, земетресения неведнъж са 
сривали цели градове до основи.

В България системното наб-
людаване и изследването на зе-
метресения започва скоро след 
Освобождението през 1878 г. 
Преди това, от така наречения 
„досеизмологичен” период има 
запазени ограничен брой исто-
рически хроники, като първият 
писмен източник от този пери-
од датира от I век пр.н.е., когато 
земетресение погребва в Черно 
море античния град Бизоне. 

Основоположник на бъл-
гарската метеорология и се-
измология е академик Спас 
Вацов. Той поставя началото 
на организираното изучаване 
на земетресенията през 1891 
г. През следващата, 1892 годи-
на е основана Сеизмологична 
служба към Централна мете-
орологична станция в София. 
През 1905 година започва и 
регистрирането на земетре-
сения със специални уреди, 
наречени сеизмографи като 
първият монтиран в Бълга-
рия е тип „Омори-Буш“. Това е 
крайно необходимо за страна 
с висока сеизмична активност 
– почти 100% от територията 
й е застрашена от сеизмични 
въздействия, а най-опасни-
те зони са Благоевградската, 
Софийската, Маришката, Ша-
бленската, Великотърновската 
и Горнооряховската.

1901 година, 18 март (нов 
стил 31 март), около 9 ч. су-
тринта - опустошително земе-
тресение в зона Шабла-Кали-
акра

За земетресението с епицен-
тър в Черно море около нос Ка-
лиакра и последиците от него 
пишат официални държавни 
издания на България и Турция, 
вестници и други архивни доку-
менти. 

Още на втория ден след земе-
тресението, шабленския енорий-
ски свещеник Янчо Поп Стефа-
нов, в рапорта си до Добричкия 
архиерейски наместник пише:

„..Чест ми е да Ви донеса 
Ваше благоговейнство, че на 

18ти того сутрента в 9 часа 
пред обед стана в селото Шабла 
силно землетресение от което 
сътрасение ново-построената 
ни църква съвсем са разруши ол-
тарът целия и част от источ-
ната страна на църквата са 
събориха съвсем на земята, също 
и от южната страна доваря по-
ловината се събори на земята 
остатната част откъм запад 
полусъборена така щото всич-
ките вещи и потреби останаха 
под каманите и е опасно да се 
извадят, защото покривът на 
църквата стои надвесен та ако 
се почне разхвърлянето на кама-
ните опасно е да не би да падне.

Независимо от горното Ви 
донасям , че на 18ти того слу-
жих в Сатълмъшката църква 
(църквата в с. Езерец) в същия 
час и там стана землетресе-
ние но църквата остана здрава, 
само доварите и от към исток 
и юг са препукаха но няма опас-
ност, в нея може да се служи.“ 

Няколко дни по-късно, в 
подобен рапорт с дата 25 март 
(стар стил), дуранкулашкия 
енорийски свещеник Панайот 
Карпузанов съобщава от с. Ка-
рапча (дн. Крапец), където жи-
вее, за пораженията по църк-
вата „Св. Архангел Михаил“ в 
Дуранкулак. Там, подобно на 
шабленската, църквата е силно 
пострадала и негодна за бого-
служение „притърпя разруше-
ния от към западната страна 
тъй също и северната страна 
от което грози опасност да се 
посещава във време на служба“ 

Двата рапорта на местните 
свещеници, съхранени в Държа-
вен архив Добрич са най-близ-
ки по съставяне до датата на 
най-ужасното природно бед-
ствие сполетяло с цялата си сила 
Приморска Добруджа и усетено 
според документите от онова 
време не само на територията 
на цяла България, а така също 
и в Румъния, Молдова, Украйна, 
Сърбия, Турция и Унгария.

В  дописка от вестник  „На-
родна сила“, печатан във Варна 
четем за силата на природната 
стихия и щетите от нея:  

„От земетресението на 
18(31) март 1901 г. най-много 
са пострадали: Каварна, Гяур-
суютчук (дн. Българево), Шабла, 
Каябейкьой (дн. Камен бряг) и 
Саръмеше (дн. Горун). В послед-
ните две селца повечето от 
сградите са били срутени, а ос-
таналите са повредени. Доколко 

са били силни подземните удари 
там може да си състави мнение 
човек по-ясно понятие от след-
ния пример: на една улица в с. Са-
ръмеше видях камък около 1 тон 
тежък, се е преобърнал наопаки, 
дъното му сега стои нагоре. За 
едно щастие трябва да се счита, 
че от моменталното събаряне 
на стотици сгради, дето имало 
хора и добитък, има сравнител-
но малко жертви – убити са две 
деца и две-три едри животни, 
а освен това двама селяни от с. 
Гяурсуютчук са убити на мор-
ския бряг от падащи скали. Не 
само колибите, но и масивните 
обществени сгради, черкви и 
училища са пострадали.”  (цит. 
по Сн. Рижикова, 1996)

В „Известия на Геофизичния 
институт“ т. IV, 1963, с. 257. Авто-
рите Ек. Григорова и К. Палиева  
изнасят данни за силата и маща-
ба на засегнатата площ. „Епи-
центърът на това земетресение 
се намира в Черно море с дълбо-
чина вероятно 14-16 км, магни-
туд 7.2 по скалата на Рихтер и с 
макросеизмична площ около 330 
000 кв. км. Географските коорди-
нати на епицентъра с приближе-
ние  са 28° 30’ E и 43° 22’ N“.

Наблюдавани са редица вто-
рични явления - активизиране 
на свлачища,  каменопади, про-
падания на големи блокове от 
земната повърхност. По думи 
на очевидци, нивото на водата 
в пристанището на Балчик се е 
повишила с около 3 метра, което 
е ясен признак за наблюдавана 
вълна-цунами. Данни за голяма 
вълна с височина 3-5 метра има 
и в румънски източници, които 
споменават за щети нанесени  на 
ниските части по крайбрежието 
в района от границата с Бълга-
рия до град Кюстенджа (Кон-
станца). Свлачище разрушава 
десетки къщи в балчишкото 
село Момчил. Вторичните тру-
сове  продължават затихвайки 
до 1905 г. 

Големи щети са нанесени и на 
двата фара оказали се в зоната 
поразена от земетресението. Те 
все още са собственост на дър-
жавата Турция и се управляват 
от френското дружество кон-
цесионер на всичките 7 фара по 
българското крайбрежие „Collas 
et Michel“. 

Фарът на нос Калиакра е на-
пълно разрушен и преустановя-

ва дейността си до монтиране на 
временен светлинен източник. 
Новия фар е построен на 150 
метра северно от разрушения и 
само след шест месеца, на 1 ок-
томври 1901 г. влиза в експлоа-
тация. 

И шабленския фар претър-
пява щети, но те са несравнимо 
по-малки спрямо калиакрен-
ския. По-късно осмоъгълната 
кула на фара е укрепена със сто-
манена конструкция по ъглите. 
Тя учудващо и до сега успява  да 
стабилизира най-старото фаро-
во съоръжение по българския 
бряг на Черно море, което за 120 
години преживя още няколко зе-
метресения и днес продължава 
да свети. 

Каква е реакцията на наша-
та държава?  В бр.144 на „Дър-
жавен вестник“ от 6 юли 1901 г. 
се съобщава, че още същия ден 
18 (31) март 1901 г., варненския 
окръжен управител докладва с 
телеграма № 3062 на Двореца 
в София за земетресението в 
Балчишка околия и за нане-
сените щети, в „..Каварненска 
община съборени и полусъ-
борени около 400 здания, а в 
Шабленска община около 275 
здания…“ Ходатайството на 
висшия държавен представи-
тел във Варна е за разрешение 
за безплатно отсичане от дър-
жавните гори на дървен ма-
териал, особено необходим за 
ремонтите и новостроящите се 
сгради. С проблема се занимава 
XI обикновено Народно събра-
ние на първата си извънред-
на сесия. В заседание на 8 май 
1901 г. то приема необходимото 
решение. На 18 юни с указ №27 
Княз Фердинанд I одобрява 
искането за безплатната сеч от 
държавните гори и натовар-
ва министъра на търговията и 
земеделието Александър Люд-
сканов с неговото изпълнение. 
Решението е публикувано в 
споменатия по-горе брой на 
Държавен вестник. Необходи-
мото време за задвижването на 
държавната машина е три месе-
ца и половина. 

Земетресенията удрят вне-
запно и без предупреждение, 
предварителната подготовка 
е от решаващо значение, за да 
се сведат до минимум щетите и 
загубите.

Илиян Христакиев

Бел. ред. – Цитатите в материала са публикувани в оригинал-
ния си вид
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