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Новата библиотека ще е готова до 
края на октомври, стана ясно по ду-
мите на зам.-кмета по строителство 
инж. Чанка Коралска, която заедно 
с архитекта на сградата инж. Делян 
Жечев и директора на библиотеката 

Яна Кършийска инспектираха строи-
телството на сградата на улица „Св. 
св. Кирил и Методий“ и отговаряха на 
въпроси на журналисти за нея. 

В момента проектът е на етап обза-
веждане, поставят се окачени тавани, 
довършва се остъкляването. 

Сутеренът е готов на 90%, там ще 

бъде новото фондохранилище, гото-
ви са и помещенията, които ще се 
ползват от Художествената академия. 
Предвидени са такива и за Кукления 
театър, конферентна зала, простран-
ство за заемните, за детския от-
дел на библиотеката, както и отдел 
„Краезнание“. 

Довършен е покривът, каза още  
инж. Коралска. Монтирани са външни-
те остъклени асансьори, в момента се 
работи по терасата на сградата.
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ни Новата библиотека -  
Силвия ШАТЪРОВА 
Диляна СТОЯНОВА

Новата библиотека ще е го-
това до края на октомври, ста-
на ясно по думите на зам.-кме-
та по строителство инж. Чанка 
Коралска, която заедно с архи-
текта на сградата инж. Делян 
Жечев и директора на библио-
теката Яна Кършийска  инспек-
тираха строителството на сгра-
дата на улица „Св.св. Кирил и 
Методий“ и отговаряха на въ-
проси на журналисти за нея. 

В момента проектът е на 
етап обзавеждане, поставят се 
окачени тавани, довършва се 
остъкляването. 

Сутеренът е готов на 90%, 
там ще бъде новото фондохра-
нилище, готови са и помещени-
ята, които ще се ползват от Ху-
дожествената академия. Пред-
видени са такива и за Кукле-
ния театър, конферентна зала, 

пространство за заемните, за 
детския отдел на библиотека-
та, както и отдел „Краезна-
ние“. 

Довършен е покривът, каза 
още инж. Коралска. Монтирани 
са външните остъклени асан-
сьори, в момента се работи по 
терасата на сградата.

През седмицата в социални-
те мрежи излязоха публика-
ции, че има разминаване меж-
ду проекта и изпълнението на 
сградата. Според  зам.-кмета 
Коралска визуализацията, коя-
то е в публичното простран-
ство е идейният проект  от кон-

курса, а в момента се изпълня-
ва техническият проект.

„Няма никаква промяна по 
проекта“, заяви арх. Делян Же-
чев от архитектурно студио Dis 
Art.

Според него леко са кориги-
рани цветовете, но  пък сега са 
станали по-топли, защото от  
т.нар. цвят на бетон децата, ко-
ито са били допитвани са се уп-
лашили, че сградата ще става 
болница.

„Още от самото начало зало-
жихме на HPL плоскости с вид 
на видим бетон. Това беше още 
на идеен проект. След като ве-

Дона МИТЕВА

Родители на уче-
ници от бургаско-
то училище „До-
бри Чинтулов“ са 
внесли петиция и 
жалба до Админи-
стративния съд 
след решението на 
Общинския съвет 
за преместването 
на учениците от 
училището в сградата на „Йор-
дан Йовков“.

450 души подписват петиция 
за спиране на изпълнението 
за отнемане на сградата им. 
Андрей Иванов, родител на 
първокласник в училището, 
който е един от активните в 
протестите, още преди гласу-
ването на докладната, внася и 
жалба в Административния 
съд. Като основен мотив в нея 
е посочено, че никой не се е 
допитал до родителите.

Инж. Виолета Илиева, която 
е началник на Регионалното 
управление на образованието 
и е общински съветник и пред-
седател на Комисията по об-
разование в ОбС Бургас, ко-
ментира, че е запозната, че 
има  жалба в съда, но по ней-
ни думи  тя върви след събити-
ята, защото преместването е 
факт и учебният процес тече 
нормално.

„Аз каня всички родители, 
които още имат някакви съм-
нения по отношение на пре-
местването да направим една 
обиколка по всичките етажи 
на сградата и да видят услови-
ята, при които учат децата. Да 
разгледат класните стаи и на 
другото училище, на „Йордан 
Йовков“, коментира инж. Или-
ева и допълни, че е отворена 
за културен диалог с всички 
родители, които имат притес-
нения за своите деца в  
СУ „Добри Чинтулов“.

С решение на ОбС, по пред-
ложение на Община Бургас, 
която е собственик на сград-
ния фонд, училищата СУ „Йор-
дан Йовков“ и СУ „Добри Чин-
тулов“ бяха събрани на едно 
място. В освободената сграда 
на училище „Добри Чинтулов“ 
бе настанена Английската гим-
назия.

По време на заседанието 
на ОбС в края на юли замест-
ник-кметът по образованието 
Йорданка Ананиева коменти-
ра пред общинските съветни-
ци мотивите за  предлаганите 

рокади: „Имаме две училища 
в комплекс „Изгрев", които са 
с капацитет за 40 класа, които 
в момента са наполовина 
празни…

 Вариантът, който предлага-
ме в момента гарантира, че 
всичките  четири училища ще 
учат на едносменен режим на 
работа".

Така, с финансовата и ло-
гистична помощ на Общината 
се извършват необходимите 
ремонти и самите премества-
ния. 

Учениците от СУ „Добри 
Чинтулов“ ползват не само 
достатъчно  класни стаи в 
сградата на СУ „Йордан Йов-
ков“, но и зали в близката дет-
ска градина, където са обосо-
бени музикалните кабинети.

Директорката на „Добри 
Чинтулов“ Милена Дренска е 
категорична, че от началото 
на учебната година напреже-
ние няма.

Тя е информирана за пусна-
тата жалба и казва, че всеки 
има право да прави каквото 
намери за добре. „Учебният 
процес си тече, условията са 
прекрасни. Всички ангажи-
менти, които бяха поети от Об-
щина Бургас са изпълнени. 
Отремонтирани са всички 
стаи, създадоха ни се пре-
красни условия“, категорична 
е директорката.

Що се касае до това, че има 
някакво повредено пиано, тя 
обяснява, че то е било счупе-
но и преди преместването и 
не се е ползвало от никого. 
„Има едно разпаднало се пиа-
но, което си бе такова и пре-
ди. Пианата са изключително 
стари. Една част от тях дори 
не бяха нови, когато дойдоха в 
училището. Никой от колегите 
не е работил на въпросното 
пиано. Нека кажа, че музикал-
ната къща, която се оформи в 
детската градина е прекрас-
на. Говорим за модерни усло-
вия, много по-добри от тези, 
които бяха в старата сграда“, 
казва Милена Дренска.

След преместването на  
СУ „Добри Чинтулов“ родители 
продължават да недоволстват
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Михаил КОЛЕВ

11-и ученически гвардейски 
отряд към СУ „Св. св. Кирил и 
Методий“ в Средец получи 
своето бойно знаме. Това 
стана навръх празника на 
града на 23 септември. Отря-
дът получи знамето от пред-
ставителното формирование 
на Националната гвардейска 
част, което е за първи път в 
Средец.

Малките гвардейци стоиче-
ски издържаха на яркото 
слънце, с което показаха, че 
притежават боен дух и заслу-
жават свое знаме.

На официалната церемония 
присъстваха кметът на общи-
на Средец инж. Иван Жабов, 
заместник областният упра-
вител Владимир Крумов, Иво 
Антонов, директор на Дирек-
ция „Социална политика и во-
енно-патриотично възпита-
ние“, д-р Денислава Ангело-
ва, председател на младежки 
гвардейски отряди, замест-
ник-командирът на Национал-
ната гвардейска част  
полк. Петър Кинделов, Виоле-
та Илиева, началник на РУО-
Бургас. 

Негово Високопреосвещен-
ство Неврокопски митропо-
лит Серафим извърши осве-
щаването на знамето.

Директорката на СУ „Св. 
св. Кирил и Методий“ се обър-
на към ученическия гвардей-
ски отряд, призовавайки ги 
да бъдат горди пазители на 
флага и да го защитават с де-
лата си. 

„Уважаеми 11-и ученически 
гвардейски отряд, в себе си 
държите осветеното знаме, 
светинята, която дава сила и 
стимул на българския воин да 
върви след нея и да прави чу-
деса от храброст. Във война и 
мирно време знамето е сим-
вол на държавността, на при-
надлежността към род и роди-
на, на славна история и вели-
чави победи“, каза още тя.

Като тържествен ден за 
Средец обяви 23 септември 
кметът на общината  
инж. Иван Жабов. Той изказа 
своята благодарност към Ми-
нистерството на отбраната за 
помощта при създаването на 
гвардейския отряд. Отрядът 
ще бъде част от всички патри-

отични събития в календара 
на Общината и ще допринесе 
за възпитаване на младежта 
в любов към родината, допъл-
ни още градоначалникът.

„Същевременно всички 
вие, участници от отряда, пое-
мате ангажимента с поведе-
нието, проявите и успехите си 
в училище да бъдете пример 
за своите връстници. Носете 

с чест и  гордост униформите 
на българската гвардия пред 
гражданите на Средец. Това е 
исторически момент, в който 
отбелязваме 60-годишнината 
от обявяването на Средец за 
град. За първи път в история-
та на нашия град ние имаме 
честта и привилегията да по-
срещнем строя на Национал-
ната гвардейска част. Днес 

гвардията е неделима част от 
българската история и един 
от най-значимите символи на 
българската държавност. Пър-
вият ученически гвардейски 
отряд ще бъде един от симво-
лите на Средец. Нашият град 
не е само един град в страна-
та ни. А е град с история в 
борбите за Освобождението 
ни“, заяви инж. Жабов.

Оръжие - ценен дар „влиза“ 
в час по история 

Ценен подарък получи Средец 
от Министерството на отбраната 
по време на официалното откри-
ване на „Мемориал на военните 
поделения, дислоцирани в град 
Средец за периода 1945 - 2002 го-
дина“. Кметът на общината  
инж. Иван Жабов получи пушка 
от 1944 година, с която воини от 
българската армия са участвали в 
боеве във Втората световна вой-
на. Оръжието му бе връчено от 
Иво Антонов, директор на Дирек-
ция „Социална политика и воен-
но-патриотично възпитание“. Гра-
доначалникът на Средец благода-
ри на министъра на отбраната 
Красимир Каракачанов за цен-
ния жест и обеща, че ще разучи 
по-подробно историята на пушка-
та. Желанието на инж. Жабов е 
оръжието да „влезе“ в час по ис-
тория сред местните ученици, за 
да научат и те повече информа-
ция за нея. Само така една дър-
жава, която знае историята си, 
ще има и бъдеще, добави той.

Според 
директорката 
на училището 
новите условия 
са прекрасни Връчиха бойно знаме на ученическия 

гвардейски отряд в Средец

Фасадата на сградата е с материали, с които се изграждат съвременните институци-
онални сгради в Европа - HPL плоскости с вид на видим бетон. Избрахме малко по- топ-
ли тонове от първоначално предвидените, за да „стоплим" сградата, уточни архитект 
Дилян Жечев, автор на проекта.

Той, инж. Чанка Коралска – зам.-кмет на Бургас и Яна Кършийска - директор на  
РБ „Пейо К. Яворов“ показаха новите помещения на журналисти
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Силвия ШАТЪРОВА

Процедурите по прехвърля-
нето на двата земеделски 
язовира „Ахелой“ и „Порой“ 
към деривация „Камчия“ са 
започнати, стана ясно по ду-
мите на областния управител 
Вълчо Чолаков след среща с 
активисти на партия „Въз-
раждане“, които имаха въ-
проси около евентуална бъ-
деща криза с водата на Бур-
гас. 

„В момента се изработват 

парцеларните планове от ВиК 
и съответните общини, които 
предвиждат свързване към 
деривация „Камчия“. В ход е 
процедура по прехвърлянето 
на самите язовири, за да мо-
же да се осъществи финанси-
рането.

Измислен е механизмът, по 
който трябва да стане това 
финансиране и спазвайки 
процедурите, които предвиж-
да законът за извънредни си-
туации, те да бъдат реализи-
рани в съкратени срокове. 

Така че се работи по въпроса 
за резервното водоснабдява-
не“, заяви Чолаков. 

Той обаче заяви, че не мо-
же да прогнозира кога точно 
ще стане самото прехвърля-
не на двата водоема и включ-
ването им във водоснабдява-
нето на Бургас.

По прогнозни стойности 
около 60 млн. лева са необхо-
дими за това, каза преди вре-
ме екоминистърът Емил Ди-
митров. Според него опти-
малният  екшън план, за да не 
остане  по-голяма част от 
Южното Черноморие без во-
да е включването на двата 
язовира на север от Бургас.

По данни на ВиК в „Камчия 
има вода за 10 месеца, каза 
още областният управител.

„Притеснително е положе-
нието в цялата Източна Бъл-
гария. Има една идея, по коя-
то премиерът е възложил да 
работим. Това е язовир „Кам-
чия", който захранва цялото 
Черноморие. Там трябваше 
да се задействат три допъл-
нителни язовира – за Варна 
„Георги Трайков" - „Цонево", 
а за Южна България – язовир 
„Ахелой" и язовир „Порой", 
посочи преди дни Димитров.

„Притеснявам се, че лято-
то, когато можеше да се пра-
вят строително-монтажни 

дейности, го пропуснахме и 
сега ще трябва да правим зи-
мен героизъм. Другият вари-
ант е да поправим изпуска-
телните съоръжения на два 
от язовирите и да ги допъл-
ним, за да ги използваме до-
година. Не можем да си поз-
волим да провалим сезона", 
каза още той.

От „Възраждане“ са поис-
кали и да бъде преустановена 
още сечта във водосборната 
зона на язовир „Камчия“.

„Това може да бъде обмис-
лено като вариант и да се го-
вори със съответните специа-
листи“, допълни в отговор об-
ластният управител.

КРИМИ

Наръгаха 
мъж до БСУ

Мъж е бил наръган с нож в 
района на спирката до 
Бургаски свободен универси-
тет. Това съобщиха от прес-
центъра на Областна дирек-
ция на МВР-Бургас. 
Установено е, че пострадали-
ят е 35-годишен бургазлия, 
който е с прорезни рани по 
главата и корема. Той е наста-
нен за лечение в хирургично 
отделение на УМБАЛ – Бургас, 
без опасност за живота. 
Задържан за срок от 24 часа 
е 36-годишен бургазлия, 
обвиняем за нападението. 
Причините за инцидента са в 
процес на изясняване. 
Работата по случая продъл-
жава от служители на Второ 
Районно управление – 
Бургас.

Шофьор се 
блъсна два 
пъти в 
мантинела

Шофьор се е блъснал два 
пъти в крайпътна мантинела 
с автомобила си край квар-
тал „Сарафово“. Това съоб-
щиха от пресцентъра на 
Областна дирекция на МВР-
Бургас. До пътния инцидент 
се е стигнало поради движе-
ние с несъобразена с услови-
ята на пътя скорост и загуба 
на контрол. Пострадалият 
51-годишен водач на 
„Фолксваген Голф“ е отведен 
по негово желание в болница 
„Бургасмед“, където е пре-
гледан и настанен за лечение 
с контузия на главата, ший-
ните прешлени и гръдния 
кош, без опасност за живота.

Таксата на то
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готова до края на октомври 
че започнахме да правим тех-
ническия проект, избрахме 
плоскостите. Решихме да да-
дем малко по-топли тонове и 
да „затоплим“ малко самата 
сграда, която стана за мен пер-
фектна. И строителят си свър-
ши перфектно работата. Всич-
ко е до най-малкия детайл из-
пипано – както сме искали, та-
ка са го изпълнили“, каза  
арх. Жечев.

Избрани са по-светлите то-
нове за фасадите. 

Единствената по-мащабна 
промяна е в двора, където няма 
да има амфитеатрална сцена и 
озеленяване, защото поливна-
та система ще пречи на книгите 
и фондохранилището, а арт изя-

вите - на живеещите наблизо. 
„Това пространство е преос-
мислено и ще има кът за деца и 
игри“, заяви инж. Коралска. 

С месец се е забавило из-
пълнението на проекта, заради 
COVID-кризата и доставка на 
специалната противопожарна 
система, която е доставена от 
Турция, тя е с газ, който се пу-
ска при евентуален пожар. Дет-
ска песничка вместо вой на си-
рени ще бъде като аларма.

На втория етаж на сградата 
ще бъде преместена заемната 
от „Богориди“, периодиката от 
„Шар планина“. Помещенията 
там ще се преобразуват като 
основно фондохранилище и 
всичко онова, което не касае 

граждани, а работещите в ин-
ституцията. „Тук на „Св.св. Ки-
рил и Методий“, пренасочваме 

основните звена за обслужва-
не. Най-вече държим на дет-
ския отдел, който е в ж.к. „Из-

грев“. В този град 1969 година 
се правят опити да се направи 
някаква библиотека. За първи 
път бургаската библиотека по-
лучава своя сграда, което за 
нас е абсолютен плюс. Това, 
че една част от фондохранили-
щето ни ще остане на „Шар 
планина“, не е проблем“, каза 
още Кършийска. В новата сгра-
да ще влязат и основните чи-
тални, както и отдел „Краезна-
ние“.

На „Булаир“ ще остане отдел 
„Изкуство“. Преместването ще 
е поетапно, съобразено с мете-
орологичните условия, засега 
със срок  директорът на Регио-
нална библиотека „Пейо Яво-
ров“ не се наема. 

Георги РУСИНОВ

Новите десет автобуса, които ще 
се движат по бързите линии в Бур-
гас ще са испанско производство. 
Това заяви управителят на „Бургас-
бус“ инж. Петко Драгнев. Общинско-
то дружество иска разрешение от 
местния парламент за теглене на 
нов кредит в размер на 7.5 милиона 
лева.

Проектът за закупуването на нови 
56 автобуса бе стартиран още мина-
лата година. Държавата финансира 
по-голямата част от средствата, а 
Община Бургас съфинансира 3.5 ми-
лиона лева от общата сума, която е 
82 милиона лева, с ДДС.

„Ангажиментът на „Бургасбус“ е 

да проведе процедурите, да 
плати ДДС-то и след това 
държавата ще ни го възста-
нови. След това ние не би 
трябвало да имаме някакви 
финансови разходи, с из-
ключение на лихвите. Об-
щият размер на ДДС-то, ко-
ето ще се ползва е 13.5 ми-
лиона лева. Договорът с 
ФЛАГ е под формата на 

овърдрафт, за да може да е мини-
мална сумата, която ще плащаме. 
Идеята е, че няма да теглим повече 
от 7.5 милиона лева кредит. Това са 
ни разчетите“, коментира Драгнев.

Освен десетте нови автобуса, кои-
то ще се движат по бързите линии, 
„Бургасбус“ ще се сдобие и с двана-
десет 9-метрови, които ще са основ-
но за линия 9 и тридесет и четири 12-
метрови, които са за всички остана-
ли линии.

„Идеята е тези автобуси, когато 
дойдат в пълния си обем, най-стари-
те автобуси – основно дизеловите, 
да бъдат преместени извън града. 
Заедно с малките маршрутки ще 
отидат към съставните селища. Това 
ще даде възможност да ремонтира-

ме сегашните автобуси, защото те 
станаха вече на 600 000 километра. 
Карат осма година в движение“, до-
бави управителят на общинския пре-
возвач.

Първата партида испански авто-
буси се очаква през септември 
2021-а. Крайната доставка на десет-
те трябва да приключи през февруа-
ри 2022-а.

„В момента за 12-метровите авто-
буси има три фирми, които жалят по-
ръчката в Комисия за защита на 
конкуренцията. Ще се изчака изказ-
ването на комисията и ако пак са не-
доволни могат да жалят във Върхов-
ния административен съд. Оттам на-
татък, според решенията на институ-
циите, ще продължи процедурата. 
За 9-метровите от трите фирми, кои-
то участваха, нито една не предста-
ви в пълен обем необходимите доку-
менти. Там поръчката се прекрати и 
сега я рестартираме наново. В мо-
мента тече първия етап“, поясни 
Драгнев.

Общински съвет – Бургас ще гла-
сува докладната с искането за те-
глене на кредит в края на месеца на 
редовното си заседание.

Новите автобуси за бързите линии ще са испански
„Черноморски фар“

Млад мъж от руенското село При-
пек е починал от COVID-19, научи 
вестник „Черноморски фар“. Той е 
на 32 години и е бил с придружава-
що заболяване – хронична бъбреч-
на недостатъчност. В РЗИ-Бургас 
към 24 часа на 23 септември са ре-
гистрирани 21 нови случаи на лица 
от област Бургас, с положителна 
проба за COVID-19.  

По 5 са в общините Бургас и Ру-
ен. Четири случая има в община Не-
себър  и два в Сунгурларе. 

От новите случаи с положителна 
проба 4 са хоспитализирани. Всич-
ки останали са на лечение в до-
машни условия.

Общо за област Бургас случаите 
с регистрирани положителни проби 
за COVID-19 към момента са 667. 
Излекувани са 409 лица.

Хоспитализирани общо в Инфек-
циозно отделение на УМБАЛ-Бур-
гас и СБАЛПФЗ- Бургас са 32-ма 
пациенти. На домашно лечение са 
218 лица, 

Починали са осем.
Ученик от бургаска професионал-

на гимназия е с положителна проба 
за COVID-19 по последни данни от 
Регионалното управление на обра-
зованието. „С този случай паралел-
ките, които са на дистанционно 
обучение заради карантина от на-
чалото на учебната година станаха 
шест. Данните са за цялата област 
Бургас“, коментира началникът на 
РУО Виолета Илиева.

Нови учители, дали положителни 
проби за коронавирус няма.

Млад мъж от Руенско 
почина от COVID-19

Със стартирането на учебната го-
дина се оказа, че учениците масово 
не носят маски в автобусите. За това 
алармира пред медии управителят 
на „Бургасбус“ инж. Петко Драгнев. 

„Дори и след забележка от страна 
на нашите служители не реагират, 
или подхождат агресивно. Това е 
констатация и на пътниците, тъй като 
получаваме сигнали от тях. Не е са-
мо наша. Призивът ми е чрез вас да 
им кажа, че в крайна сметка всички 
се пазим взаимно. Виждате, че и в 

училищата има заразени. И там се 
взимат мерки, въвеждат се каранти-
ни“, посочи той.

Управителят на общинския пре-
возвач добави, че не е в тяхната ком-
петенция да глобяват за неносене на 
маски.

„Това е в компетенцията на РЗИ-
Бургас и полицията. В момента, в 
който тръгнат да се качват проверя-
ващи обаче, те веднага слагат маски-
те. Имаше няколко проверки, но без 
успех“, каза още той.

„Бургасбус“ тегли кредит 
от 7.5 милиона лева

Учениците масово не слагат 
маски в превозните средства

Инж. Петко Драгнев

В националния резервоар 
има вода за 10 месеца

 Прехвърлят язовирите „Порой“ и  
„Ахелой“ към деривация „Камчия“ 

Новата сграда - архитектурно бижу, библиотеката ще 
изненада посетителите с актуални технологии, които се 
използват в най-съвременните библиотеки по света



Георги РУСИНОВ

Внедряването на Единната 
информационна система на 
съдилищата (ЕИСС) се ока-
за голям препъникамък. По 
новата програма пилотно 
стартираха четири софий-
ски съдилища. Според гра-

фик на ВСС, още от нача-
лото на август до 17 сеп-
тември, всички съдилища в 
страната трябваше да пре-
минат към новата програ-
ма. Бургаските са едни от 
първите, които внедряват 
ЕИСС. Изпълнител на про-
екта е „Информационно об-

служване“.
По време на стартиране-

то на системата в пилотни-
те съдилища обаче изник-
ват проблеми. Съдиите за-
почват да пишат възраже-
ния до ВСС. Според бурга-
ския съдия, член на ВСС, 
Боряна Димитрова, цяло 
лято оплакванията заливат 
висшите магистрати. 

„Всеки следващ включ-
ващ се съд пишеше въз-
ражения. Някои се повта-
ряха, други не. Някои про-
блеми бяха отстранява-
ни от „Информационно об-
служване“, други не. По-
големите проблеми не бяха 
отстранявани, защото се ис-
каше решение на ВСС, кое-
то през август го нямаше. 
Не случайно преди да се 
внедрят програмите в со-
фийските съдилища, с два-
ма колеги от съвета изис-
кахме Съдийската коле-
гия да се занимае с въпро-
са и да приеме някакво ре-
шение, което да отправи до 

пленума на ВСС. Всякакви 
решения относно тази про-
грама са от компетентност-
та на пленума на ВСС“, за-
яви съдия Димитрова пред 
„Черноморски фар“.

Съдии на протест

През август обаче не се 
събира кворум за заседа-
ние, на което да се обсъ-
дят надигащото се недо-
волство сред съдиите за-
ради проблемите в систе-
мата. Това става на 1 сеп-
тември, когато се разглеж-
дат вече всички ясни про-
блеми в ЕИСС.

„Преди самия пленум 
имаше и работна среща 
между проектния екип от 
страна на ВСС и предсе-
дателите на Апелативните 
съдилища в България. Аз 
също поисках да участвам. 
Тогава председателите за-
станаха с единодушно мне-
ние, че системата трябва 
да се спре, да се доработи 
и тогава да се продължи. В 
хода на разговора им казах, 
че има предложение за спи-
ране и колегите останаха с 
очакване“, обясни висшият 
магистрат.

Пред ВСС последва про-
тест на съдии предимно 
от София, но имаше таки-
ва и от страната. Съдия 
Димитрова определя недо-
волството им като напълно 
основателно. 

„Абсолютно никой не е 
против електронното пра-
восъдие и няма как да е. 

Продуктът, който в крайна 
сметка ни се представи, не 
удовлетвори очакванията. 
Очакваше се, че системата 
ще е бърза и доста по-лес-
на за манипулация от съдии 
и съдебни служители. Оказа 
се обаче, че е тромава, кое-
то изключително много за-
трудни работата. Превърна 
съдиите в деловодители. Аз 
лично работих с тази сис-
тема и наистина мога да го 
твърдя. И въпреки че са от-
странени много нередности 
и дефекти в програмата, тя 
е сложна и е трудна в мо-
мента. Не е работа на съ-
диите цял ден да щракат в 
една програма“, категорич-
на е съдия Димитрова.

Проблемите

Затова тя подкрепя иска-
нията за спиране на програ-
мата, докато не се изчисти 
от проблемите, които създа-
ва в момента. 

„Проблемът най-вече се 
корени в това, че преди 
стартиране на проекта за 
системата, реинженерин-
гът на процесите, който е 
извършен, не е съгласуван 
със съдиите. Тоест, систе-
мата трябваше да се про-
следи, процесът как върви 
и как минимално бързо да 
се стига от стъпка в стъпка. 
Тогава съответно да се раз-
предели кой каква роля има 
в този процес. Това е пра-
вено от IT-експерти и като 
програма може би е техно-
логично чудо, защото обе-
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Електронната система вкара 
4 Превърна магистратите 
в деловодители
4 ВСС връща авторите є 
на поправителен
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На основание чл. 44, ал.1, т.7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 
от ЗОС, Наредбата за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество на Община Сун-
гурларе, Решение № 83/23.07.2020 г. на Общински съ-
вет Сунгурларе и Заповед № 490/ 21.09.2020 год. на 
Кмета на Общината,

Община Сунгурларе открива следната процедура за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продаж-
ба на недвижими имоти частна общинска собственост: 

в землището на с. Подвис, Община Сунгурларе, об-
ласт Бургас:

1. ДРУГ ВИД ПОЗЕМЛЕН ИМОТ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНО СТО-
ПАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ с площ 199668 кв.м., със-
тавляващ поземлен имот № 56959.22.27, находящ се в 
землището на с.Подвис в местността”Корубоорусу”, ак-
туван с АЧОС № 4015/ 26.02.2019 г. с начална тръжна 
цена 52912.02 лв. /Петдесет и две хиляди деветстотин и 
дванадесет лева и две стотинки/

 2. ДРУГ ВИД ПОЗЕМЛЕН ИМОТ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНО СТО-
ПАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ с площ 145891 кв.м., 10 кат., 
съставляващ поземлен имот № 56959.22.29, находящ се 
в землището на с.Подвис в местността”Екинлика”, акту-
ван с АЧОС № 4014/ 26.02.2019 г. с начална тръжна цена 
38661.11 лв. /Тридесет и осем хиляди шестстотин шест-
десет и един лева и единадесет стотинки/

3. ДРУГ ВИД ПОЗЕМЛЕН ИМОТ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНО СТО-
ПАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ с площ 157488 кв.м.,10 кат., 
съставляващ поземлен имот № 56959.22.41, находящ се в 
землището на с.Подвис в местността”Корубоорусу”, акту-
ван с АЧОС № 4013/ 26.02.2019 г. с начална тръжна цена 
41734.32 лв. /Четиридесет и една хиляди седемстотин три-
десет и четири лева и тридесет и две стотинки/

 4. ДРУГ ВИД ПОЗЕМЛЕН ИМОТ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНО СТО-
ПАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ с площ 115651 кв.м., 10 кат., 
съставляващ поземлен имот № 56959.22.81, находящ се 
в землището на с.Подвис в местността”Екинлика”, акту-
ван с АЧОС № 4012/ 26.02.2019 г. с начална тръжна цена 
30647.52 лв. /Тридесет хиляди шестстотин четиридесет и 
седем лева и петдесет и две стотинки/

5. ДРУГ ВИД ПОЗЕМЛЕН ИМОТ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНО СТО-
ПАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ с площ 2114439 кв.м., 10 кат., 
съставляващ поземлен имот № 56959.13.35, находящ се 
в землището на с.Подвис в местността”Чеирите”, акту-

ван с АЧОС № 4011/ 26.02.2019 г. с начална тръжна цена 
560326.33 лв. /Петстотин и шестдесет хиляди триста два-
десети шест лева и тридесет и три стотинки/

Условия за провеждане на търговете :
1. Търгът да се проведе за всеки имот по отделно.
2. Утвърдената тръжна документация съдържа: заявле-

ние за участие, декларации – 2 броя, проекто – договор, 
копие от скица за всеки един имот, копие от акт за соб-
ственост, копие от лицензирана оценка, копие от запо-
ведта за търга, копие от решение № 83/23.07.2020 год. 
и копие от данъчна оценка.

3. Цена на един комплект тръжни документи 0.2 % 
от стойността на началната тръжна цена на обекта, но 
не по-малко от 50 лв. /освободено от/ ДДС, плати-
ми в касата на Общината или по банков път по сметка 
BG86UNCR70003321757314 , BIC код UNCRBGSF, на ОБ-
ЩИНА СУНГУРЛАРЕ. Същите се получават в стая № 25, 
I-ви /над партер/ етаж на Община Сунгурларе.

4. Депозитната вноска за участие в търга е в размер 10 
% от началната тръжна цена на всеки имот и се внася в 
касата на Общината или по банков път по сметка:

BG86UNCR70003321757314 , BIC код UNCRBGSF, на 
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ.

5. Оглед на имотите – предмет на търга се извършва 
всеки работен ден с представител на общината или кмет-
ството, след закупуване на тръжната документация. 

6. Дата и място за провеждане на търга:
Търгът ще се проведе на 15.10.2020 год. от 13:30 

часа, в сградата на Община Сунгурларе в заседател-
ната зала на Общинския съвет, I-ви етаж/над партера/по 
реда на обявените имоти.

7. Тръжна документация и заявления за участие в търга 
се приемат до 12:00 часа на 14.10.2020 г. в деловод-
ството на Община Сунгурларе, партерен етаж.

8. Собствеността върху недвижими имоти , предмета 
на тръжната процедура се прехвърля след окончателно-
то заплащане на предложената цена, данък прехвърляне 
– съгласно чл. 35 ал. 2 от НОРМДТ на Община Сунгурла-
ре, стойността на разходите , направени от Общината за 
изготвянето на оценките , платими в седемдневен срок 
от датата на получаване на писмено уведомление, с ко-
ето му предлага сключването на договор.

Д-р ГЕОРГИ КЕНОВ
Кмет на Община Сунгурларе

на
 д

ен
я

Те
м

а

На 24 септември 2020 г. 
се навършват 

100 години 
от рождението на

Д-Р ИВАН ПЕТКОВ 
ИВАНОВ

офталмолог
1920 - 1997

Отдаден на лекарското призвание, той бе част 
от екипа на Очна клиника на бургаската Окръжна 

болница цели 45 години до самата си кончина. 
Д-р Иванов посвети живота си на здравето на 

пациентите и затова винаги се е радвал 
на тяхното признание и обич.

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ
До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и 
реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ЕВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА БАЙЧЕВА, уведомява всички заинтересо-
вани лица, че има следното инвестиционно намерение, ,,Жилищ-
на сграда в ПИ 48619.505.1031 (УПИ XVI кв.100) по КК на гр. Ца-
рево, кв.,,Василико"”.

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица 
могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщени-
ето на следните адреси:

Община Царево, гр. Царево, ул. ,,Хан Аспарух" №36
РИОСВ-Бургас, гр. Бургас, ул.,,Перущица" №67, ет. 3

СЪОБЩЕНИЕ
До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и 
реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ ГАВРИЙСКИ, уведомява всички заин-
тересовани лица, че има следното инвестиционно намерение, „Вил-
на сграда в ПИ 44094.1.1130 (УПИ XV, кв.53) по КК на с. Лозе-
нец, м. „Тарфа“.

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица 
могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщени-
ето на следните адреси:

Община Царево, гр. Царево, ул. „Хан Аспарух“ №36
РИОСВ-Бургас, гр. Бургас, ул. „Перущица“ №67, ет. 3

СЪОБЩЕНИЕ
УС на Сдружение „Балканска Асоциация за Регионални Иници-

ативи“, Бургас на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и съгласно чл.32 
от Устава, свиква общо събрание от 10:00 ч. на 10.11.2020 г. в 
гр.Бургас, ул.Александровска 53, ет.4 при следния дневен ред : 
1.Доклад на Председателя на УС; 2.Приемане на финансовия от-
чет за 2019; 3.Промяна  адреса на управление на сдружението; 
4.Обсъждане на промени и промяна в целите на сдружението и в 
средствата за постигането им; 5.Обсъждане на промени и промя-
на устава на сдружението; 6. Освобождаване на стария УС и из-
бор на нов УС и председател.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.

Бургаските съдилища бяха едни от първите внедри-
ли новата система

Електронната система отвори много повече работа на магистратите

WWW.faragency.bg

Следете новините 
в развитие и на мобилната 
версия, достъпна за всички 

смарт устройства
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динява 38 модула и функци-
оналности, обаче не може 
да се използва пълноцен-
но“, обяснява тя.

Най-лесните стъпки за съ-
диите са до разпределяне 
на делото. Оттам нататък на-
стъпва истински хаос.

„Започват едни задачи да 
се разпределят. Когато слу-
жителят изпраща нещо към 
съдията, се натрупват още 
задачи. Тоест, ако трябва 
да даде указание, съдията 
слага задача, после това 
се връща към деловодителя. 
Подписва всяко едно раз-
пореждане, определение и 
краен съдебен акт с елек-
тронен подпис. Това е тру-
доемко за съдиите. Може 
би след време ще се свик-
не, но сега за да напише на-
пример издаването на един 
препис от акт, трябва да се 
мине през системата и да 
се напише мотив. Ако досе-
га това отнемаше 3 минути, 
сега е 10-15 минути“, продъл-
жава съдия Димитрова.

Проблем има и с подпис-
ването на крайните съдеб-
ни актове и най-вече, когато 
съдиите са в състав. Оказва 

се, че има проблем с елек-
тронния подпис при пове-
че от едно лице. Проблем 
представлява и задачата 
по смяна на съставите в 
случай, че съдия отсъства 
и не може да участва. Не 
са малко случаите в цялата 
страна, където заради имен-
но тези трудности, съдиите 
се самоотзовават от дела. 
Заключението – проблеми-
те са много и са от всякак-
во естество.

„За мен лично също голям 
проблем е, че създаваме 
два оригинала на съдебен 
акт. Подписаният с електро-
нен подпис документ и хар-
тиеният с автентичен под-
пис на съдията са два рав-
ностойни оригинала. Ако в 
петък, в 17:30 часа, съдиите 
в състав подпишат акта и го 
качат в системата, колкото 
и да е трудно да се подпи-
ше от трима съдии, обаче 
предадем хартиеното дело 
в понеделник или вторник, 
коя е датата на обявява-
не на акта и от коя дата за-
почват да текат сроковете? 
Би следвало да е от харти-
ения носител, защото няма 

изменения в процесуалните 
закони, за да се приеме, че 
подписаният с електронен 
подпис документ е ориги-
нал. Но така или иначе ние 
създаваме два оригинала, а 
това е абсолютно недопус-
тимо“, даде пример за типи-
чен „Параграф 22“ висшият 
магистрат.

Добрият пример от 
Европа

Съдия Димитрова е убеде-
на, че можеше да се почер-
пи опит и да се вземат до-
брите примери от Европа, 
където в доста страни елек-
тронното правосъдие рабо-
ти успешно.

„Голямата разлика между 
тях и нас е, че те са започ-
нали внедряването поетап-
но и с доста сериозно обу-
чение. Ние направихме не-
щата от днес за утре, защо-
то не можахме да влезем в 
рамките на проекта, който 
е започнат от предишното 
ВСС. В Европа обаче има 
дълги обучения и чак тога-

ва се пуска в работна среда. 
Между другото концепция-
та на България е разписа-
на точно така. Внедряването 
не е задължително да е по 
всички дела. Отбелязано е, 
че наказателните дела биха 
могли в началото да не са 
електронни, защото трябва 
да се установи дали тази 
практика е добра по този 
вид дела. Нашите наказа-
телни дела не могат да бъ-
дат електронни, защото те 
започват от досъдебните 
производства, които няма 
как да бъдат изготвени в 
електронен вариант. Едно 
дело 500 тома не е разумно 
да е в електронен вариант. 
Най-вероятно страните ще 
го ползват, но не и съдът“, 
категорична е тя.

Трудно настояще, 
неясно бъдеще

Така настоящето за съди-
ите е трудно и изпълнено с 
проблеми, тъй като система-

та ги превърна от магистра-
ти в деловодители заради по-
горе описаните процедури, 
които трябва да изпълняват в 
ЕИСС. Четирима съдии от со-
фийски съдилища се изпра-
вят пред ВСС, за да посочат 
основните проблеми.

„Изслушахме ги, но не това 
беше целта на пленума. А 
тя е след като знаем всич-
ки проблеми, какво правим 
от тук нататък. Спираме ли 
програмата, или продължа-
ваме работата с нея, коя-
то на практика блокира ра-
ботата на съдилищата. Тук 
не става въпрос за проти-
вопоставяне. Всички имаме 
общ интерес. Тази държа-
ва е решила, че електрон-
но правосъдие ще има в 
България. Написала е кон-
цепция и стратегия и трябва 
да я следваме и изпълнява-
ме, както трябва. Аз не виж-
дам драма, защото още по-
вече, че сме в рамките на до-
говора. Ще се работи, за да 
се отстранят недостатъците 
и тогава една доста по-до-
бра програма да бъде пус-

ната в експлоатация“, каза 
съдия Димитрова.

Затова се решава ЕИСС 
временно да бъде спря-
на и да се доработи от 
изпълнителя по проекта 
„Информационно обслуж-
ване“. 

„Делата, които вече са 
внесени в нея ще продъл-
жат да се работят по систе-
мата. От днес (б.а. - четвър-
тък, 17 септември) се пускат 
старите програми, за да про-
дължат да работят нормално 
съдилищата. Единствено пи-
лотните съдилища ще оста-
нат на новата програма, за 
да могат да се видят всички 
грешки и недостатъци, които 
ще се проявят тепърва в раз-
витието на делата. Срокът да 
се поправят грешките е до 
10 декември. Определени са 
работни групи, които да ра-
ботят по нива. Дали ще е дос-
татъчен срокът не знам. Така 
или иначе, после има гаран-
ционен срок. До 10 декември 
тази програма трябва да ра-
боти по-леко, отколкото до-
сега“, заяви тя.

Най-големият проблем на 
ВСС според нея е, че не е 
отговорил на базисните въ-
проси.

„Как следва да се въведе 
електронното правосъдие, 
дали ще е по всички дела, 
дали запазваме хартиените 
дела, по кои видове дела ще 
се ползва? ВСС не отговаря 
на тези въпроси и не желае 
да го направи. Питаме, но 
отговор няма“, споделя още 
Димитрова.

Миналия четвъртък новата 
програма е трябвало да бъде 
внедрена във ВКС, а още на 
следващия ден да се спре. 
Това е било необходимо, за 
да може да се изпишат в кон-
стативен протокол всички 
възражения, които съдиите 
от страната имат, за да могат 
да бъдат отстранявани. 

„Разбрах обаче, че пред-
седателят си е взел отпуск, 
което утежнява ситуация-
та. Най-вероятно ще търпим 
санкции“, завърши висшият 
магистрат.
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Оказа се, че покрай 
проблемите с новата 
Единна информацион-
на система на съдили-
щата (ЕИСС), косвено 
страдат и адвокатите. 
Напоследък все по-чес-
то служебни защитни-
ци се явяват „на сляпо“ 
в съда. Причината – за-
къснели или неясни при-
зовки от съда. 

„Когато има процеду-
ра по назначаване на съ-
дебен защитник от съда, 
трябва да проведат про-
цедура по искане до ко-
легията, което искане 
трябва да съдържа ми-
нималната информация 
за делото и в отговор 
на това колегата тряб-
ва да изработи писмо 
за назначаване на слу-
жебен защитник и така 
да тръгне процедурата. 
Заради тази нова про-
грама обаче постоянно 
постъпилите искания от 
съда са непълни и дори 
не съдържат минимална-
та информация за дело-
то, за да се назначи ре-
довно съдебен защит-
ник. Оказва се, че чес-
то ни звънят и ни казват, 
че трябва служебен за-
щитник. Ама кога? Ами 
веднага. Така не ста-
ва. Без да знаем дело, 

престъпление и т.н.“, ко-
ментира адвокат Калоян 
Кръстевич от Бургаската 
адвокатска колегия.

Друг проблем, за кой-
то той и колегата му 
Здравко Костов споде-
лят е трудността при пра-
венето на справки.

„Отиваш да правиш 
справка, но деловоди-
телите са затруднени. 
На тях им отнема повече 
време да се направи за-
питването за съответна-
та справка. За мен като 

цяло това е недомисли-
ца, защото идеята уж 
беше да стават по-лес-
но нещата, а то се ока-
за обратно“, коментира 
Кръстевич.

„Случват се по-бав-
но нещата, особено при 
справките. Изчаква се 
повече време. Прави ми 
впечатление, че при на-
товарване системата за-
бива. Поне няколко таки-
ва случая имах по обед-
ните часове. Доколкото 
разбирам, системата ще 

я спрат. Нормално е при 
въвеждането на нещо 
ново да има проблеми. 
Нещата са по-сложно 
подредени, всичко из-
исква електронен под-
пис. Дали е за хубаво, 
или лошо ще стане ясно 
впоследствие“, добави 
Костов.

Юристите коментират 
още, че са запознати с 
масовото недоволство 
на съдиите в страната и 
най-вече София, където 
са четирите пилотни съ-

дилища, в които първо бе 
внедрена системата.

„Казват, че много пове-
че усилия им отнема да 
извършват една нормал-
на операция. Много пове-
че действия се извърш-
ват, за да се изпълни да-
дено задание, отколкото 
беше преди. Тъй като са-
мите ние не го правим, 
аз не знам каква е труд-
ността. Нашето впечат-
ление е, че става труд-
но и измъчено, а това ка-
сае нас косвено. Колега 

ми разказа, че за да по-
лучи входящ номер на 
жалба трябвало да чака 
доста повече от обикно-
вено, процедурата била 
доста по-дълга. Като цяло 
системата не е гъвкава 
и улесняваща, напротив 
– затрудняваща и обре-
меняваща“, каза адвокат 
Кръстевич.

Юристите споделят, че 
са солидарни със служи-
телите в системата на 
правосъдието и щом каз-
ват, че тази система ги 
затруднява, то имат пра-
во да искат промяна.

„Моето мнение като 
адвокат е, че щом това 
е така, то по-скоро 
тази система трябва да 
бъде спряна и да се из-
чистят всички грешки. 
Очевидно у нас се ра-
боти на метода проба-
грешка. Зачестилите оп-
лаквания от съдии не са 
случайни в случая“, за-
върши той.

От всички страни в съ-
дебния процес най-не-
засегнати са прокуро-
рите. Държавното об-
винение има своя сис-
тема от години, с ко-
ято нямат проблеми. 
Представители коменти-
раха пред „Черноморски 
фар“, че на прокурорите 
не им се налага никакъв 
досег с ЕИСС.

Адвокати ходят „на сляпо“ в съда

съдиите в „Параграф 22“

Адвокат Калоян Кръстевич

Съдия Боряна Димитрова, член на ВСС

След протеста на съдиите пред ВСС новата програма бе временно спряна

Адвокат Здравко Костов
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Дона МИТЕВА

Вече три стопанства от 
Карнобатско са продаде-
ни, и то на хора, които ня-
мат нищо общо със земе-
делието. Мълвата отрежда 
за нов собственик на едно-
то от тях представител на 
петролния бизнес.

Това е част от ефекта на 
сушата, който рикошира 
върху земеделските стопа-
ни от региона. Промените 
в климата не са от тази го-
дина, а засушаването се 
превръща в много серио-
зен проблем за част от 
стопанствата у нас.

„Големи фирми с капита-
ли от съвсем други бран-
шове започнаха да нали-
ват пари в земеделие. Ку-
пуват направо цели сто-
панства на хора, които са 

се отчаяли от сушата и 
липсата на подкрепа от 
държавата“, коментира 
Илия Проданов, председа-
тел на клона на Национал-
ната асоциация на зърноп-
роизводителите „Маркели“ 
в Карнобат и заместник-
председател на национал-
ната структура.

По негови наблюдения 
едното от стопанствата е 
нормално развито с 5-6 хи-
ляди декара земя. Търсе-
нето и предлагането лесно 
се срещат в сушавата го-
дина, когато голяма част 
от по-дребните стопани се 
чудят кой път да хванат и 
какви култури да сеят, така 
че да оцелеят.

„Дилемата дали да се 
сее тази година, или не, 
стои пред мнозина. Десет-
ки са хората, които се чу-

дят какво да правят. На-
пример за рапицата  - 
просто с който колега да 
съм говорил, всеки обявя-
ва, че се е отказал – няма 
да сее. Най-масово се пи-

та дали семената могат да 
се оставят за следващата 
година. Никой няма сме-
лост да сее рапица в тази 
суша. А прогнозите и за 
следващите  седмици  са 
пак такива за нашия реги-
он. Което означава, че се 
изтърва срока за засяване 
на рапицата“, разказва 
младият фермер.

Продадените вече сто-
панства са действащи, но 
са в много тежко финансо-
во състояние тази година. 
Те не са фалирали. Изпад-
нали са във финансови за-
дължения заради тежката 
година. „Просто на хората 
не им понесе сушата, ос-
вен това психически не из-
държат, защото няма под-
крепа от никъде. Държава-
та четири месеца не е на-
правила нищо, за да даде 
подкрепата си“, рисува 
картината Проданов.

За поредно лято сушата 
удря особено силно сто-
панствата в Бургаско, До-

бричко, Варненско и Шу-
менско. Разширява се не-
достигът на влага и към 
Ямболско и Сливенско.

Не са рядкост обявите в 
специализираните сайто-
ве за продажба и на други 
стопанства. Ако някой си 
направи труда да разгледа 
обстойно тези сайтове, със 
сигурност ще  намери мно-
жество такива. Има не по-
малко от 20-30 стопанства, 
обявени за продан.

Тези, които изкупуват 
стопанствата, със сигур-
ност разполагат със сред-
ства да задържат дейност-
та им в очакване на по-до-
бри времена. Но се разру-
шава  традицията на близо 
тридесетгодишната връзка 
между фермера и местни-
те хора в селата.

„Самата мисъл, че фер-
мер, който си познава вся-
ко кътче от блоковете, се 
отказва, е потискаща. Той 
е местният, човекът от се-
лото, а този, който ще дой-

де да купи, той ще си стои 
в града“, убеден е Илия 
Проданов.

 Той се съмнява, че но-
вият собственик ще отиде 
и ще почисти зимата ули-
ците на селото, където са 
имотите му, или пък ще от-
пуши с трактора голяма 
пътна артерия. Пита се и 
дали този човек ще отдели 
някой лев за панаира на 
селото, или пък за облаго-
родяване, за ремонт на 
църквата или читалището.

„Земеделие няма как да 
няма, може само да се на-
малят обработваемите 
площи, но социалната дей-
ност ще изчезне. Това е 
притеснителното. А тази 
дейност е много важна, 
особено в по-обезлюдени-
те части на страната. Ви-
жте в Странджа, като се 
запали село Граничар, ако 
не бяха колегите там да 
занесат вода и да изчис-
тят с трактори, пътищата 
щяха да изгорят“, споделя 
притесненията си Прода-
нов.

Той дава и пример с го-
лемия сняг, който бе затво-
рил на 31 декември 2016 
година пътя към Карнобат 
и Айтос. „Четири деноно-
щия тогава не се прибрах, 
без някой да ми е платил 
нещо. Изчистих селата, за-
щото бяха блокирани. Поч-
ти всички колеги сме се 
снабдили с гребла. Не се 
обаждам нито на Пътно уп-
равление, нито към общи-
на – просто ходя да чистя 
безвъзмездно заради хо-
рата. Имам и от малките 
машинки, с които влизам и 
в малките улички на села-
та.  Изхарчил съм поне два 
тона нафта в голямата зи-
ма - не съм поискал сто-
тинка. Правя го заради хо-
рата“, спомня си Илия.  
Той е убеден, че това е 
дейност, която трябва да я 
прави фермерът, а не само 
да обработва земята.

Собственици слагат цели 
стопанства на тезгяха за продажба

Свобода АТАНАСОВА, 
БНР-Бургас

След Странджанския 
манов мед, защитено наи-
менование за произход 
предстои да получат и 
пчелният прашец, и стран-
жанският чай. Нашата цел 
е една производствена 
единица да имаме две за-
щитени наименования за 
произход, каза пчеларят 
Манол Тодоров. Едното в 
продължение на много го-
дини го направихме. Сега 
същата процедура за ре-
гистрация стои и за стран-
жанския пчелен цветен 
прашец. Това го няма ни-
къде в Европа и света. Но 
ние не го правим, защото 
няма такава регистрация, 
а за хората като потреби-
тели и производителите. 
Европейската комисия ис-
ка доказателства. Харак-
терно за пчеларите в 

Странджа обаче е, че 
всички чакат тази проце-
дура да се случи сама и 
буквално чакат наготово. 
Въпросът е, че това зави-
си от всички нас. Ние има-
ме интерес, а ако чакаме 
това да направи някой 
друг, то ние ще се движим 
със скоростта на косте-
нурката. 

До една година се очак-
ва такова защитено наи-
менование за произход да 
получи и странджанският 
чай. Това обяви произво-
дителят Киро Проданов. В 
момента е готово заявле-
нието, със задължителни-
те изисквания и доказа-
телства за тази ценна бил-
ка в Странджа, посочи 
той. Чаят е с много полез-
ни свойства. А Киро Про-
данов е от малкото произ-
водители на този вид, кой-
то расте в естествени ус-
ловия в този регион.

Странджанският чай и пчелният прашец също  
да получат защитено наименование за произход
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Заради 
сушата

4 Бизнесмени от други браншове 
наливат пари в земеделието

4 Дилемата дали да се сее тази 
година, или не, стои пред мнозина

Битка

Манол Тодоров Киро Проданов

Илия Проданов е убеден, че работата на фермера не е само на полето. Соци-
алната дейност е онова звено, което силно го свързва с хората, които живеят 
на село

Невиждана суша мъчи Бургаски регион 



На 22 септември, на 
площад “Свобода”, Ай-
тос празнува 112 години 
от провъзгласяването на 
Независимостта на Бъл-
гария. Стотици граждани 
уважиха годишнината от 
обявяването на Незави-
симостта - естествен за-
вършек на многовековни-
те борби на българския 
народ за национално Ос-
вобождение и естествено 
продължение на делото на 
българското Съединение 
от 1885 година. 

Под звуците на нацио-
налния химн, кметът Васил 
Едрев и гвардейци от VІ-ти 
Ученически гвардейски от-
ряд на СУ “Христо Ботев” 
издигнаха националното 
знаме и знамената на Ев-
ропейския съюз и Общи-

на Айтос. Градоначални-
кът поздрави айтозлии и 
припомни историческите 
събития в старопрестол-
ния град и църквата “Све-
ти Четиридесет мъчени-
ци”, където княз Ферди-
нанд прочита пред мини-
стрите Манифеста за обя-
вяване на Независимост-
та на България: 

“За 112 години България 
извървя дълъг път под зна-
ка на възстановената бъл-

гарска държавност. Неза-
висимостта даде на бъл-
гарите сигурност, нацио-
нално самочувствие и ку-
раж в най-трудните исто-
рически моменти. Дава 
ни и днес сили да посре-
щаме предизвикателства-
та. Да защитаваме нашите 
ценности, свобода и начин 
на живот!  

Днес, 112 години по-къс-
но, важно е да разкажем 
на нашите деца и внуци 

българската история на 
разбираем език. Да зна-
ят, че когато сме заедно, 
сме по-силни. Да им заве-
щаем стремежите си към 
свободна човешка воля 
и независим национален 
дух!”, каза още в празнич-
ното си слово кметът Ва-
сил Едрев.

След тържествената це-
ремония, Фолклорен със-
тав “Усуканица” на Народ-
но читалище “Васил Лев-

ски 1869” - Айтос праз-
нично изненада айтозлии 
с “Българска усуканица”, 
включваща танци от раз-
лични фолклорни обла-
сти. В края на концертна-
та програма, танцьорите 
поведоха дълго хоро на 
площада. Импровизира-
ният празничен танц на 
айтозлии сериозно кон-
курира голямото бурга-
ско хоро.
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

25-28 СЕПТЕМВРИ 2020, бр. 410

В Деня на Независимостта - 
гвардейски марш и фолклорен 
празник на площада в Айтос

Със съдействието на Община Айтос и Военен клуб - Айтос организира отбелязване 
на Европейския ден на езиците с литературно четене на романа на Мигел де Сервантес

ОБЩИНА АЙТОС
ОРГАНИЗИРА 

КАМПАНИЯ
ЗА СЪБИРАНЕ НА 

ПЛАСТМАСОВИ 
ИЗДЕЛИЯ ОТ БИТА

На 7 октомври 2020 го-
дина  Община Айтос орга-
низира кампания за съби-
ране на пластмаса от до-
макинствата - непотребни 
пластмасови маси, столо-
ве, бидони, касетки, съдо-
ве и др.

Гражданите могат да се 
освободят от непотребна-
та пластмаса, като пода-
дат заявка на телефон: 
0896463280, в срок до 10.00 
часа на 07.10.2020 г. (след 
10.00 часа започва извоз-
ването).

Лице за контакти: Об-
щина Айтос, Дирекция 
„ТСУРР”, стая №6, ст. 
експерт Катя Иванова, 
тел. 0896463280 

На 29.09.2020 година от 17:30 часа в 
залата на Военен клуб - град Айтос, 
Българо-испанският културен център 
„ESTREYA“, по повод Европейския 
ден на езиците, ще проведе литера-
турно четене на испански език на от-
къси на романа „Дон Кихот де Ла Ман-
ча“. С прожектиране на превод на бъл-
гарски. Към днешна дата съществуват 
много адаптации на творбата на Сер-
вантес, но организаторите ще предос-
тавят на четящите пасажи от първото 
оригинално издание.

Заповядайте да се потопим в едно 
литературно пътуване с испанския ид-
алго Дон Кихот и  неговия оръженосец 

– Санчо Панса във времето на рицари, 
командири, войници, свещеници, избя-
гали затворници и други персонажи от 
емблематичната за испанската литера-
тура творба!

* „ESTREYA“ Българо-испански кул-
турен център предлага организирането 
и провеждането на групови, разговор-
ни, интерактивни и индивидуални езико-
ви курсове по испански език. Освен с 
преподаване на езика, езиковата шко-
ла предлага възможността да се докос-
нем до различните култури на испан-
ския свят, запознавайки се с традици-
ите, нравите, обичаите и кухнята на Ис-
пания. Културната им програма включ-

ва провеждане на кулинарни събития, 
прожекция на испанско кино, литера-
турни четения, както и организиране 
на пътувания.

Събитието е отворено за всички же-
лаещи, независимо дали знаят испан-
ски или не, но тези, които имат инте-
реса да почетат заедно с Антонио Пе-
рез и Петя Кирилова – преподавате-
ли в центъра, е необходимо да напра-
вят предварителна заявка за учас-
тие на:estreya.eu@gmail.com, тел: 
0878988221.

ОЩЕ ЗА СЪБИТИЕТО И РАЗГОВОР 
С Г-Н АНТОНИО ПЕРЕЗ, НА СТР. 3

Айтозлии ще четат „Дон Кихот 
де Ла Манча“ на староиспански
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О Б Я В А
Община Айтос открива процедура за провеждане 

на конкурс за избор на управител на общинското 
търговско дружество “Генгер” ЕООД – гр.Айтос.

І. Изисквания и критерии, на които трябва да от-
говарят кандидатите:

1. Образование – висше, образователна степен 
– минимум бакалавър;

2. Специалност – икономика;
3. Трудов стаж по специалността – минимум 5 

години.
Управленски опит в ресторантьорство и туризъм 

и/или владеенето на чужд език е предимство.
4.Кандидатът следва да отговаря и на следни-

те изисквания:
5. Да не e осъждан за умишлено престъпление 

от общ характер; 
6. Да не е лишен от правото да заема съответ-

ната длъжност;
7.Да не е обявен в несъстоятелност като едноли-

чен търговец или неограничено отговорен съдружник 
в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, 
ако са останали неудовлетворени кредитори;

8. Да не е бил член на управителен или контролен 
орган на дружество, съответно кооперация, прекра-
тени поради несъстоятелност през последните две 
години преди назначаването, ако са останали неу-
довлетворени кредитори;

9. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактиче-
ско съжителство, роднина по права линия, по съре-
брена линия – до четвърта степен включително, и по 
сватовство – до втора степен включително, на упра-
вител или член на колективен орган за управление и 
контрол на същото публично предприятие;

10. Да не заема висша публична длъжност по чл. 
6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противо-
действие на корупцията и за отнемане на незакон-
но придобитото имущество, не е член на политиче-
ски кабинет и секретар на община;

11. Да не извършва търговски сделки от свое или 
от чуждо име;

12. Да не е съдружник в събирателни, в коман-
дитни дружества и в дружества с ограничена отго-
ворност;

13. Да не е управител или член на изпълните-
лен или контролен орган на друго публично пред-
приятие; 

ІІ. Заявленията за участие в конкурса следва да 
са придружени със следните документи:

1. Диплом за завършено висше образование;
2. Медицинско удостоверение – за кандидатите, 

които за срок по-дълъг от 3 месеца са преустано-
вили трудовата си дейност;

3. Свидетелство за съдимост;
4. Европейски формат на автобиография / CV /;
5. Справка с вписани в хронологичен ред заема-

ните до момента длъжности;
6. Копие от трудова / служебна книжка;
7. Декларация по чл.20, ал.1 от Закона за пуб-

личните предприятия
8. Копие от документ за самоличност;
9. Декларация за лични данни.
ІІІ. Конкурсът ще се проведе на два етапа:Първи 

етап – допускане по документи; Втори етап – пред-
ставяне и защита на бизнес-програма.

ІV. Срок и място  за подаване на документите – 
до16:00ч. на 12.10.2020г. в Център за услуги и ин-
формация на гражданите.

V. Комисията ще извърши проверка по допусти-
мостта на подадените документи на кандидатите, от-
говарящи на изискванията на 13.10.2020г.

VІ.  На 14.10.2020г . допуснатите кандидати ще 
бъдат писмено уведомени.

VІІ. В 10 - дневен срок от уведомяването, допус-
натите участници следва да представят в запеча-
тан, непрозрачен плик своите бизнес-програми и 
предложения за решаване проблемите на друже-
ството. Бизнес-програмите се представят в Център 
за услуги и информация на гражданите. В същият 
срок ще им бъде предоставен проекто- договор за 
управление и да изразят становище по него. Про-
екто-договорът се предоставя от Център за услуги 
и информация на гражданите.

VІІІ.Защитата на представената програма  и събе-
седване ще се извърши на 28.10.2020г. 

ІХ. След изслушване на кандидатите в 3-дневен 
срок комисията ще извърши класиране и състави 
протокол, който ще се връчи на Кмета на община 
Айтос за утвърждаване.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на община Айтос

О Б Я В А
Община Айтос открива процедура за провежда-

не на конкурс за избор на управител на общинско-
то търговско дружество “Медицински център I” 
ЕООД – гр.Айтос.

І. Изисквания и критерии, на които трябва да от-
говарят кандидатите:

1. Образование – висше, образователна степен 
– магистър;

2. Специалност : медицина с призната специал-
ност или стоматология  и  квалификация по здра-
вен мениджмънт.

3. Трудов стаж като лекар, съответно като лекар 
по дентална медицина  – минимум 5 години.

Кандидатът следва да отговаря и на следните из-
исквания: 

4.Да  не е поставен под запрещение;
5. Да не e осъждан за умишлено престъпление 

от общ характер; 
6. Да не е лишен от правото да заема съответ-

ната длъжност;
7.Да не е обявен в несъстоятелност като едноли-

чен търговец или неограничено отговорен съдружник 
в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, 
ако са останали неудовлетворени кредитори;

8.Да  не е бил член на управителен или контролен 
орган на дружество, съответно кооперация, прекра-
тени поради несъстоятелност през последните две 
години преди назначаването, ако са останали неу-
довлетворени кредитори;

9. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактиче-
ско съжителство, роднина по права линия, по съре-
брена линия – до четвърта степен включително, и по 
сватовство – до втора степен включително, на упра-
вител или член на колективен орган за управление и 
контрол на същото публично предприятие;

10.Да  не заема висша публична длъжност по чл. 
6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противо-
действие на корупцията и за отнемане на незакон-
но придобитото имущество, не е член на политиче-
ски кабинет и секретар на община;

11. Да не извършва търговски сделки от свое или 
от чуждо име;

12. Да не е съдружник в събирателни, в коман-
дитни дружества и в дружества с ограничена отго-
ворност;

13. Да не е управител или член на изпълните-

лен или контролен орган на друго публично пред-
приятие; 

ІІ. Заявленията за участие в конкурса следва да 
са придружени със следните документи:

1. Диплом за завършено висше образование;
2. Медицинско удостоверение – за кандидатите, 

които за срок по-дълъг от 3 месеца са преустано-
вили трудовата си дейност;

3. Свидетелство за съдимост;
4. Европейски формат на автобиография / CV /;
5. Справка с вписани в хронологичен ред заема-

ните до момента длъжности;
6. Копие от трудова / служебна книжка;
7. Декларация по чл.20, ал.1 от Закона за пуб-

личните предприятия
8. Копие от документ за самоличност;
9.  Декларация за лични данни
ІІІ. Конкурсът ще се проведе на два етапа:Първи 

етап – допускане по документи; Втори етап – пред-
ставяне и защита на бизнес-програма.

ІV. Срок и място  за подаване на документите – 
до 16:00ч. На 12.10.2020 г.в Център за услуги и ин-
формация на гражданите.

V. Комисията ще извърши проверка по допусти-
мостта на подадените документи на кандидатите, от-
говарящи на изискванията на.13.10.2020г.

VІ.  На 14.10.2020г . допуснатите кандидати ще 
бъдат писмено уведомени.

VІІ. В 10 - дневен срок от уведомяването, допус-
натите участници следва да представят в запечатан, 
непрозрачен плик своите бизнес-програми и пред-
ложения за решаване проблемите на дружеството. 
Бизнес-програмите се представят в Център за услу-
ги и информация на гражданите. В същият срок ще 
им бъде предоставен проекто- договор за управле-
ние и да изразят становище по него. Проектодого-
ворът се предоставя от Център за услуги и инфор-
мация на гражданите.

VІІІ.Защитата на представената програма  и събе-
седване ще се извърши на 28.10.2020г. 

ІХ. След изслушване на кандидатите в 3-дневен 
срок комисията ще извърши класиране и състави 
протокол, който ще се връчи на кмета на община 
Айтос за утвърждаване.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на община Айтос

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Карагеоргиево избира 
кмет на 27 септември

ГЕРБ и ДПС се явяват със 
свои кандидати за кмет на 
избори в село Карагеоргие-
во, на 27 септември 2020 го-
дина. В бюлетината, с която 

ще се гласува в неделя са 
записани две имена - кан-
дидатът на ПП «ГЕРБ» - Ме-
тин Нихатов Латифов и  кан-
дидатът на ДПС Зюмбюл  
Акиф Ахмед.  

На 22 септември се про-
веде обучение на членове-
те на двете секционни из-
бирателни комисии в село-
то, а ОИК - Айтос и Общин-
ската администрация вече 
са организирали провежда-
нето на вота. Със свое Ре-
шение №159-МИ от 22 сеп-
тември 2020 година ОИК-
Айтос определи членове 
за предаване на изборни-
те книжа и материали на 
СИК в предизборния ден 
- на 26.09.2020 г., от 16:30 
часа в сградата на Общи-
на Айтос, улица „Цар Ос-
вободител“ № 3. Инфор-
мацията е публикувана на 

електронната страница на 
ОИК- Айтос.

Предвид факта, че кан-
дидатите са двама, караге-
оргиевци вероятно ще нау-
чат името на новия си кмет 
още в неделя, малко след 
приключването на избор-
ния ден.

Очаква се изборът да 
бъде оспорван. Показа го 
вторият тур на местните 
избори за кмет през окто-
омври 2019 година. Тогава, 
Латифов и Ахмед се явиха 
на балотаж, а разликата в 
резултата беше два гласа 
в полза на Латифов. Съдът 
не зачете вота, решението 
беше за нови, частични из-
бори в Крагеоргиево, които 
трябваше да се проведат в 
началото на лятото. Но за-
ради извънредното поло-
жение, изборите бяха от-
ложени за края на месец 

септември.
Избирателите, които имат 

трайни увреждания и не са 
в състояние да се придви-
жат до изборното помеще-
ние, имаха възможност в 
срок до 12 септември да 
подадат заявление, при-
дружено с медицински до-
кументи, за гласуване с 
подвижна избирателна ку-
тия. „В изборния ден из-
бирателите могат да гласу-
ват с придружител, когато 
имат увреждане, което не 
им позволява да извършат 
сами необходимите дейст-
вия при гласуването, без да 
е необходимо да предста-
вят решение на ТЕЛК/НЕЛК 
за увреждането. Неграмот-
ността обаче, не е основа-
ние за гласуване с придру-
жител“, пише в съобщение 
на ОИК-Айтос.

НП

Двама ще спорят 
за кметския стол 
в най-голямото 
айтоско село

Станимир ГEНЕВ

Празничният 22 септем-
ври завърши празнично 
за отбора на “Вихър” - Ай-
тос. Най-накрая, след дъл-
ги месеци на пандемия, ка-
рантина и извънредна об-
становка, в Деня на неза-
висимостта, мъжкият от-
бор на “Вихър” - Айтос 
изигра официален мач, 
на що-годе добре подгот-
вения стадион в град Каб-
лешково. 

Футболистите на “Ви-
хър” излязоха на терена 
леко пренавити, което им 
изигра лоша шега - в 15-
ата минута на мача, резул-
татът беше вече 2:0 за до-
макините от Каблешково. 
Очертаваше тежко госту-
ване, но треньорът Милен 
Минчев не беше на това 
мнение. Последва бърза-
та му реакция, която дове-

де до две смени и рокада в 
постовете на някои от фут-
болистите, което се оказа 
печеливш ход. Веднага се 
почувства кой е по-клас-
ният отбор на терена и до 
почивката резултатът вече 
беше 2:3 за “Вихър”. 

След почивката, на тере-
на вече като че ли имаше 
само един отбор - този на 
“Вихър”. Още няколко бър-
зи гола и резултатът набъб-
на до 2:6. Междувременно 
бяха направени още три 
смени, и на терена заи-
граха доста от по-малките 
на години, но не като уме-
ния, футболисти на “Ви-
хър”. “Атлетик” - Каблеш-
ково успяха да вкарат един 
гол - за 3:6, но това накара 
айтозлии да вдигнат още 
оборотите и поразят вра-
тата на противника с още 
четири гола, за крайния 
резултат 3:10.

 В последните петнайсе-
тина минути на мача “Ви-
хър” започна да играе на 
ходом, и по рицарски по-
жали противника от още 
попадения. Голмайстори 
в двубоя за “Вихър” - Ай-
тос бяха Росен Йовев - с 
4 попадения, Диян Златков 
- с хеттрик, Мариян Донев 
и Николай Влаев се отче-
тоха с по един гол, и едно 
от младите попълнения в 
отбора Гюнай Зелкерие - 
закръгли резултата с гол 
от дузпа. 

В събота, 26.09.2020 от 
17.00 часа, отборът на “Ви-
хър” ще приеме на Град-
ския стадион в Айтос, за 
първи домакински мач от 
новото първенство - “Чер-
но море” -  Рудник. ФК “Ви-
хър” - Айтос кани всички 
свои фенове на мача, вхо-
дът, както винаги е без-
платен.

Празнична победа на  
„Вихър“ - Айтос в Каблешково
Айтозлии изиграха първия си официален 
мач на чужд терен - резултатът е 3:10

“Вихър” - Айтос - шампион на «А» Областна група на БФС Бургас за 2019 го-
дина
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С нов проект сливаме българската народна  
музика със средновековната испанска песен

От 15 септември започна набиране на пре-
броители и контрольори за предстоящото през 
януари и февруари 2021 година Преброяване на 
населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври 2020 година кандида-
тите трябва да подадат заявление по образец 
в общината, в която искат да бъдат наети. До-
кументите за кандидатстване ще може да бъ-
дат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 и 
сайта наа Община Айтос.

При предстоящото преброяване ще бъдат ан-
гажирани над 23 000 преброители и около 6000 
контрольори, които ще преминат специални 
обучения и ще подпишат декларация за опаз-
ване на статистическата тайна на получената 
информация.

Най-подходящи са хора, които имат поне 
средно образование, занятие в икономическа-
та и финансовата сфера, с технически позна-
ния и практикуващи социални дейности и адми-
нистрация, както и студенти. Разбира се, тряб-
ва да бъдат комуникативни. Преброителите ще 
бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 
часа вечер, включително събота и неделя. Това 
е времето, през което те имат право да посе-
щават домакинствата от техния преброителен 
участък. Преброителите ще се легитимират със 
служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 
200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще 
координира работата и ще отговаря за няколко 
преброители. Заплащането на преброителите 
ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на 
преброените лица, жилища и сгради.

От сайта на Община Айтос www.aytos.bg, 
в раздел „ПРЕБРОЯВАНЕ 2021“ можете да 
изтеглите:

Заявление за кандидатстване за преброител, 
контрольор и придружител - pdf

Заявление за кандидатстване за преброител, 
контрольор и придружител - word

Макет на автобиография.

започна набиране 
на преброители за 
преброяване 2021

„ESTREYA“ Българо-испански 
културен център отвори врати в 
Айтос, със съдействието на Об-
щина Айтос и Военен Клуб - Ай-
тос. Първата публична инициа-
тива на Центъра е свързана с от-
белязване на Европейския ден 
на езиците. По този повод, на 29 
септември, в Айтос ще се прове-
де литературно четене на откъси 
от първото издание на романа на 
Мигел де Сервантес „Дон Кихот 
де Ла Манча“, с прожектиране на 
превод на български език.

Преподаватели в „ESTREYA“ Бъл-
гаро-испански културен център - Ай-
тос са Антонио Перез и Петя Кири-
лова. Кирилова е от Горна Оряхови-
ца, завършила е испанска филология 
и е преподавател по испански език. 
Защитила е международен сертифи-
кат SIELE. 

Идеята на Центъра е да достигне 
до по-голямата публика в община Ай-
тос - до децата и работещите. “Ис-
каме да достигнем дори до 5-годиш-
ните деца, защото те са, които тряб-
ва да създадат базата на езиците”, 
твърдят преподавателите по испан-
ски език, от първата школа по ис-
пански език в Айтос.

Срещаме ги на площад “Свобода”, 
веднага след края на тържественото 
честване на 112 години от обявяване-
то на Независимостта на България. 
Разговаряме с г-н Перез, превежда 
ни от испански Петя Кирилова.

- Г-н Перез, как се отзовахте в 
Айтос и как решихте да бъдете 
емисар на испанския език и кул-
тура в България?

- Аз отдавна замислях това, тъй 
като мой съдружник е Петя, която е 
българка. Днес (22 септември) е един 
специален ден и съм много щастлив 
да съм сред хората на Айтос. Радвам 
се, че имам възможност да запозная 
айтозлии с културата на моята стра-
на. Щастлив съм, че тук има отзив и 
интерес към испанската култура.

- Кога е основан центърът и как-
ви цели сте си поставили?

- Центърът „ESTREYA“ започна от 
Бургас, но искахме по-малките об-
щини в областта да имат същата въз-

можност и същата оферта като тази в 
големите градове. И испанската кул-
тура да достигне до по-малките об-
щини като Айтос. Правим го за хора-
та, които нямат възможност и достъп 
до испанската култура и език. Зато-
ва се свързахме с Червения кръст и 
чрез Червения кръст да достигнем 
до хората, които искат да учат ис-
пански език. Затова желаем да си 
съдействаме и да дадем тази офер-
та чрез Червения кръст, и на тези 
хора, които нямат възможности, а 
желаят да познават езика и испан-
ската култура.

- От колко години сте в Бълга-
рия, учите ли български?

- От една година съм в Бълга-
рия. Лека-полека уча езика. Щаст-
лив съм да открия България. Защо-

то това е страна с много богата кул-
тура. Където и да отида в България, 
виждам, че е една много богата на 
традиции страна. Имаме идеята да 
разработим още един проект, кой-
то да свързва нашите две култури, 
и да свързва българската народна 
музика със средновековната испан-
ска песен. Това ще бъде един много 
хубав проект, защото ще слее двете 
култури и ще даде гласност на Бълга-
рия и дори на центровете като Айтос 
- да се говори за тях извън страна-

та ви, в Испания. Защото с този про-
ект има възможност да се участва в 
много фестивали на средновековна-
та испанска песен, които се правят в 
Испания. Резултатът е един прекра-
сен коктейл - от това сливане с бъл-
гарската народна музика се получа-
ва нещо прекрасно. Вече сме напра-
вили първия опит.

- Какви са впечатленията Ви 
от участниците в първия курс в 
Айтос?

- Аз виждам желанието в хората 

и съм радостен, че това желание ги 
кара да учат испански език. Защото 
това дава едно богатство както на 
тях, така и на нас. Виждам, че те да-
ват много от себе си, за да могат да 
достигнат нивото, към което се стре-
мим, за което им благодаря.

- Първата Ви публична инициа-
тива в Айтос е литературното че-
тене на откъси от романа „Дон Ки-
хот”. Как ще мотивирате айтозлии 
да участват? Имате възможност 
да ги поканите!

- Както всички хора знаят, Серван-
тес е началото на испанския език, на-
чалото на Златния век на Испания. 
Мисля, че за айтозлии събитието ще е 
интересно, нещо много хубаво за хо-
рата - да се докоснат до най-светов-
ната книга, която е написал Серван-
тес, до най-превежданата книга след 
Библията, която е достигнала до све-
товни нива. Ние ще сме радостни, че 

нашите ученици от Айтос вече започ-
ват да четат фрагменти от оригинал-
ното проиизведение, по среднове-
ковния начин, по който книгата е на-
писана в началото на ХVІ век. Ще се 
чете на староиспански, така, както 
Сервантес е написал оригинала. Това 
е едно голямо предизвикателство за 
айтозлии - да се докоснат до най-из-
вестната книга на Златния век на Ис-
пания. Ще се радваме да присъстват 
хора, които не знаят испански език, 
ние ще им помогнем за произноше-
нието. Нека всички, които имат инте-
рес да заповядат на 29 септември, от 
17.30 часа във Воения клуб. Там ще се 
проведе Денят на Европейските ези-
ци, който също искаме да отбележим 
в Айтос. Защото сме част от Европа. 
Това е начинът България и айтозлии 
да усетят Европа през световната 
книга “Дон Кихот”.

НП

Бранимира Николова, участник в курса по испан-
ски език: 

“Приятно съм изненадана, защото с Антонио Перез имаме възмож-
ност не само да изучаваме испански език, но и да научим много за 
испанската култура. Предимно учители са участниците в обучение-
то по испански език. Още в първия урок говорихме за Пикасо и Ми-
гел де Сервантес, за световноизвестната картина на Пабло Пикасо 
„Герника“ и за други известни испански творци. Едновременно ще 
учим езика и ще опознаем испанската култура. Мисля, че присъст-
вието на Центъра е изключителен шанс за Айтос и айтозлии”.

Айтозлии ще четат на староиспански най-превежданата книга след Библията

Антонио Перез и Петя Кирилова имат пълната подкрепа на 
кмета Васил Едрев за инициативите на „ESTREYA“ в Айтос.

Преподавателите и първите им айтоски ученици в курса по 
испански език

На заседанието на Об-
щинския съвет, освен об-
щинските съветници, ще бъ-
дат допуснати единствено 
представители на Общин-

ска администрация - Айтос, 
които имат пряко отноше-
ние към обсъжданите теми 
в дневния ред и служители-
те от звеното по чл.29а от 

ЗМСМА.
При провеждане на засе-

данието, стриктно ще бъдат 
спазени предписанията на 
здравните органи за спаз-

ване на лична дистанция, 
ползване на защитни сред-
ства, дезинфекция и въз-
можност за проветряване 
на помещенията.

ХІІ-ото заседание на Общинския съвет - 
в последния ден на септември

П   О   К   А   Н   А
Уважаеми  дами  и  господа  об-

щински  съветници,
Уважаеми  господин  кмет  на  Об-

щина  Айтос,
С настоящата покана Ви уведомя-

вам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМС-
МА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община 
Айтос, свиквам ДВАНАДЕСЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ 
на Общински съвет Айтос, което ще се прове-
де на 30.09.2020 г. /сряда/ от 9:30 ч. в засе-
дателната зала на Община Айтос,  при  след-
ния  проект  за  

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :
1. Докладна записка с вх.№ ОбС-319

/14.09.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Об-
щина Айтос, относно утвърждаване на управи-
тел на общинското търговско дружество „Ави-
цена” ЕООД – гр.Айтос.

2. Докладна записка с вх.№ ОбС-320
/16.09.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Общи-
на Айтос,  относно покана за участие в извън-
редно заседание на общото събрание на Асо-
циация по ВиК на обособената територия, об-
служвана от „Водоснабдяване и канализация” 
ЕАД – Бургас.

3. Докладна записка с вх.№ ОбС-334
/18.09.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Об-
щина Айтос,  относно  актуализация на бю-
джета и капиталната програма на Община Ай-
тос за 2020 г.

4. Докладна записка с вх.№ ОбС-325
/17.09.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Об-
щина Айтос,  относно прекратяване на съсоб-
ственост между Община Айтос и физическо 
лице в УПИ ІІ-4040, кв.227 по плана на гр. Ай-

тос, с административен адрес: гр. Айтос, ул. 
„Кавала“ № 3. 

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-330
/17.09.2020 г. от Мариана Димова – зам.-кмет 
на Община Айтос, относно прекратяване на 
съсобственост между Община  Айтос и физи-
ческо лице в УПИ Х-3450, кв.197 по плана на 
гр. Айтос, с административен адрес: гр.Айтос, 
ул.“Шипка“№ 31. 

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-324
/17.09.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Общи-
на Айтос,  относно прекратяване на съсобстве-
ност между Община  Айтос и физическо лице 
в УПИ ХХІ-185, кв.23 по плана на с. Пещерско, 
община Айтос.      

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-329
/17.09.2020 г. от Мариана Димова – зам.-кмет 
на Община Айтос, относно прекратяване на съ-
собственост между Община  Айтос и физическо 
лице в УПИ V-269, кв.32 по плана на с.Тополица, 
община Айтос.

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-328
/17.09.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Общи-
на Айтос,  относно прекратяване на съсобстве-
ност между Община Айтос и физическо лице в 
ПИ № 821, находящ се в местността Провадий-
ско шосе в землището на град Айтос.

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-326
/17.09.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Об-
щина Айтос, относно безвъзмездно прехвър-

ляне в полза на държавата на имоти - об-
щинска собственост за нуждите на наци-
онален обект „Рехабилитация на железо-
пътния участък Пловдив - Бургас – Фаза 
2”, Позиция 2: „Премахване на прелезите 
и изграждане на надлези/подлези за жп 

участък Пловдив-Бургас”.  
10. Докладна записка с вх.№ ОбС-327

/17.09.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община 
Айтос,  относно  продажба на недвижими имоти 
- земеделски земи, представляващи частна об-
щинска собственост, чрез провеждане на пуб-
личен търг с явно наддаване – 11 бр.

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-321
/16.09.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Об-
щина Айтос,  относно даване на разрешение 
за изработване на проект за ПУП-Парцеларен 
план за линеен обект /трасе/ на обект: „Кабел-
на линия 1 кV от електромерно табло с разпре-
делителна част пред УПИ ХVІІІ, кв. 8 по плана 
на бивш стопански двор - гр. Айтос до електро-
мерно табло пред УПИ ІІ-17, масив 274, земли-
ще на град Айтос”.

12. Питания.  
Поканата да се публикува на интернет стра-

ницата на Община Айтос, раздел Общински съ-
вет и изпрати на общинските съветници на по-
сочен от тях електронен адрес. Общинските съ-
ветници да бъдат уведомени устно по телефона, 
за което да бъде съставен протокол.

На основание чл.36, ал.1, т.1. от ЗМСМА об-
щинските съветници са длъжни да присъстват 
на заседанията на Общинския съвет.

КРАСИМИР  ЕНЧЕВ
Председател на Общински съвет Айтос

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АЙТОС



Петима състезатели от ай-
тоската школа по свободна 
борба, която беше възста-
новена преди 10 години от 
Ружди Ахмед - президент и 
треньор на КСБ “Айтос”, са 
приети в престижни спорт-
ни училища в страната, на-
учи „Народен приятел“. Без-
спорен факт е, че айтоската 
школа е една от най-добри-
те в страната. Нашите мом-
чета са впечатлили специа-
листите в този спорт с из-
ключителни качества и ус-
пехи на тепиха.

Двама от тях са вече в 
Школата на ЦСКА - София. 
Деветокласникът Борислав 
Цонков ще се състезава за 
столичния отбор в категория 
85 кг и ще учи в най-добра-
та школа, която носи име-
то на „Ген. Владимир Стой-
чев”. Заедно с него, норма-

тивът за прием в школата 
успешно покри седмоклас-
никът Захари Михов, кой-
то ще мери сили на тепи-
ха с най-силните в катего-
рия 38 кг.

Зад чиновете в Спортно 
училище „Юрий Гагарин” в 
Бургас ще седнат други две 
айтоски надежди. Деветок-
ласникът Момчил Минчев 
издържа успешно изпитите 
и вече ще се състезава с ем-
блемата на “Черноморец” - 
Бургас. Успех на изпитите в 
Спортното постигна и шес-
токласникът Радослав Пав-
лов, който също тази есен 
ще облече фланелката на 
„Черноморец”.

Друго наше момче - Бей-
тулла Бирол, пък се пред-
стави отлично на изпита в 
Спортното училище в Сли-
вен. Той ще учи в ІХ клас и 
ще бъде в редиците на Сли-
венския клуб по свободна 
борба.

НП

Борислав ГЕОРГИЕВ

На 19 и 20 септември 
2020 година, на Стрел-
бищния комплекс в Долен 
Дъбник се проведе фина-
лът на Държавния шампи-
онат на Българска феде-

рация по „Трап“, „Скийт“ 
и „Дабъл трап“. Състезате-
лите на СКС “Сокол-2010”, 
както винаги бяха на вър-
ха в класирането и за по-
реден път доказаха, че за-
служено заемат призовите 
места във всяко национал-

но състезание.
Вицерепубликански 

шампион на “Трап” при 
мъже стана Иван Георги-
ев - 118/125 панички в ква-
лификациите.

М.с. Пенчо Вичев беза-
пелационно спечели тит-

лата Републи-
кански шампи-
он на “трап” 
при ветераните. 
П е т ъ р  Р а -
дев е Вицере-
публикански 
шампион на 

“Трап” при младежите. 
Петър Минчев заслужи 
престижното трето място 
на “Трап” при младежите.

Айтозлии станаха Ре-
публикански шампи-
они на “Трап” при мъ-
жете, в състав Иван Ге-

оргиев, Николай Шалдъ-
ров, Тодор Кокалджиев. 
Нека благодарим на наши-
те състезатели, че за поре-
ден път се представиха от-
лично и прославиха името 
но град Айтос и СКС “Со-
кол-2010”.

25-28 СЕПТЕМВРИ 2020 ×ô
Cy

 an
M

a g
en

 ta
Ye

l lo
w

Bl
ac

k

стр.4 Айтос и айтозлии14

Айтоски таланти вече се борят  
за ЦСКА, Бургас и Сливен

Стрелците на СКС „Сокол-2010” - Айтос - 
най-успешни на Държавния шампионат

Отлично представяне на METAL ARСНERY - Айтос на Международен турнир по 
стрелба с лък. Първо място за Иван Иванов и първо място за Пресиян Иванов.

Лада ДИМИТРОВА 

С благословението на 
Сливенския митрополит Ио-
аникий на 26 септември в 
град Камено излагат икона-
та с чудотворните мощи на 
свети Ефрем Нови в храм 
„Св. Георги”. Светинята ще 
бъде посрещната в 9 часа 
от благочестивото паство 
на град Камено и бургаско-
то духовенство с камбанен 
звън и ще престои за покло-
нение през целия ден. В 18 
часа ще бъде отслужен мо-
лебният канон към чудотво-
реца Ефрем пред иконата с 
честните му мощи.

За първи път след като е 
била изложена иконата ще 
бъде прожектиран и фил-
мът за живота му „Свете-
цът светкавица” в читалище 
„Просвета - 1921” при вход 
свободен от 19:00 часа.

Филмът разказва за жи-
вота и дивните чудеса на 
един непознат светец у 
нас - свети великомъче-

ник Ефрем Нови. В лентата 
участват десетки хора, до-
коснати от Светеца светка-
вица, както и наричат свети 
Ефрем в Гърция и Румъния. 
Във филма ще видите непо-
казвани до момента сним-
ки и неразказвани истории, 
свързани с живота и него-
вия подвиг, както и за една 
тема, която рядко се засяга 
- екзорсизмът. За смисъла 

на живота, за докосването 
от божественото и промяна-
та на живота към по-добро. 
Всичко това ще видите в но-
вия филм на Ангел Бончев 
за свети Ефрем Нови. Фил-
мът “Светецът светкавица” 
преобръща представите ни 
за чудеса и вяра!

Събитията се провеждат 
с подкрепата на Община 
Камено.

Айтозлии, както винаги, заслужено 
заеха призовите места

Излагат за поклонение 
иконата на свети 

Ефрем Нови в Камено 
на 26 септември

Филмът „Светецът светкавица” преобръща 
представите ни за чудеса и вяра



Днес, 22 септември, мал-
ки и големи изминаха 
средно по 5000 крачки все-
ки по три предварително 
определени маршрута: от 
сградата общинска адми-
нистрация - улица „Кирил 
и Методий“ – улица „Мор-
ски скали“ – улица „Край-
брежна“ , вторият марш-
рут бе от стадион „Арена 
Созопол“ - улица „Одеса“ 
– улица „Лазурен бряг“ – 
Градска градина – Народ-
но читалище „Отец Паи-
сий“ – улица „Крайбреж-
на“ и третия маршрут от 
Гребен клуб – път Созо-
пол-Санта Марина до па-
метника на подводнича-
рите и обратно до яхтено-
то пристанище, където бе 
финалът и на трите марш-
рута. Спортисти и предста-
вители на местната власт с 
удоволствие облякоха еки-

пи и тениски с логото на 
инициативата и се насла-
диха на прекрасното вре-
ме и последните слънчеви 
лъчи на лятото.

С типичния за тях спор-
тен хъс и облечени в сво-
ите екипи, титулярният от-
бор и децата на ФК „Созо-
пол“ извървяха разстояни-
ето от стадиона до яхтено-
то пристанище, като през 
цялата обиколка скандира-
ха „Созопол е един!“ и ус-
михваха всеки срещнат.

Гребците и спортистите 
от СК „Киборг“ и СК „Спар-
так“ заедно с по-амбици-
озните жители поеха по 
панорамния път над мо-
рето - от града до Памет-
ника на подводничарите и 
обратно.
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„Живей Активно! 2020“ 
завладя цялата община

Под звуците на патрио-
тични маршове и с праз-
нично настроение жители 
и гости на града се събраха 
пред Арката на загиналите 
за свободата на България 
в градската градина.

Честването започна с 

припомняне на историче-
ските факти отпреди 112 го-
дини и значението на този 
исторически акт за суве-
ренитета и бъдещото раз-
витие на България.

ÑЪОБЩЕНИЕ

Провеждане на пред-
варителна среща с 
всички заинтересовани 
страни от трите сектора 
(публичен, граждански 
и бизнес), във връзка с 
учредяването на МИРГ 
- Созопол и уточняване 
на необходимите доку-
менти. Срещата ще се 
състои на 29.09.2020 г. 
от 17.30 часа в Кинови-
деоклуба на НЧ “Отец 
Паисий-1896" - град Со-
зопол.Продължава на стр. 4

Продължава на стр. 4

Четете на стр. 2

Специалисти и бизнес заедно 
на 30-ия юбилеен симпозиум 
„Метрология и метрологично 

осигуряване“

Четете на стр. 2

Четете на стр. 4

Четете на стр. 3

Покана за участие в учредително 
събрание на Местна инициативна 

рибарска група на територията  
на община Созопол

Месечна целева помощ  
при обявено извънредно 

положение

Издателство „Златното пате“  
с внимание към подрастващите

Четете на стр. 3

Три биса за Васил Петров 
на заключителния концерт 

за сезон лято’2020 

Под мотото на най-мащабната инициатива за активен начин на живот и балансирано хранене 
стотици жители и гости на община Созопол прекараха един незабравим ден на открито. 

Пешеходни турове се организираха в град Созопол, град Черноморец, село Габър и село Присад

Венци и цветя отрупаха 
Паметната арка  
по повод 112 години 
Независима България

Предвид наложените про-
тивоепидемични мерки, ди-
ректорите на всички учили-
ща бяха изготвили специал-
ни програми за този праз-
ничен ден.

В двора на СУ „Св.св. Ки-
рил и Методий“ - град Со-
зопол, по-големите учени-
ци поздравиха всички деца, 
техните учители и родители 
с песни, а директорът Дими-
трина Щерионова се обър-
на към възпитаниците си 
с благопожелания за една 
спорна и ползотворна учеб-
на година.

С много трепет възпитаници от шестте училища 
в общината се събраха, за да открият официално 

новата учебна 2020/2021 година

Удари първият звънец на новата учебна година

Пожарната в Созопол е 
обновена и с нова техника 
по българо-турски проект

Празнично настроение в двора на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ - град Созопол Продължава на стр. 2

Кметът Тихомир Янакиев по-
срещна в своя кабинет кон-
сула на Република Турция в 
град Бургас г-жа Селен Гюзел 
и кметът на Община Селиолу, 
Турция - Мехмет Орманкъран. 
На срещата бе обсъдено съв-
местното сътрудничество меж-

ду двете общини по Програма-
та за трансгранично сътрудни-
чество, като желание за бъ-
дещо такова бе изразено и от 
двете страни. 

Продължава на стр. 3

Проектът бе изпълняван в последните месеци, като 
освен реновиране и разширяване на подстъпите на 
сградата, са закупени два нови високопроходими 
автомобила, лични предпазни средства, техника и 
обучение за огнеборците и доброволните формирования в 
Созопол, както и разяснителна информационна кампания.



Община Созопол по-
лучи голямо дарение 
от издателство „Злат-
ното пате“ в лицето на 
г-жа Галина Златарева 
за близо 5000 лв. Над 
800 различни образова-
телни книжки за всички 
възрастови групи дос-
тигнаха до училищата и 
детските градини на те-
риторията на община 
Созопол. Те се предос-
тавят на учрежденията 
за попълване на биб-
лиотечния фонд, както 
и за поощряване и наг-
раждаване на децата за 
участието им в разноо-
бразни занимания, със-
тезания и конкурси. 

С цел насърчаване 
здравословното хране-
не при малки и големи, 
в училища и детски гра-
дини на 23.09.2020г. се 
организираха игри, като 
част от инициативата 
„Нестле за Живей Ак-
тивно! 2020“. След пра-
вилни отговори на те-
матични въпроси, ща-
фета и подреждане на 
хранителна пирамида, 
всички заслужено бяха 
стимулирани с плодове, 
спонсорство от Дими-
тър Глухчев, „Оки плод“ 
и Тодор Вълчев, както и 
прекрасни книжки, пре-
доставени от издател-
ство „Златното пате“.
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Специално приветствие 
отправи и кметът на об-
щината Тихомир Янаки-
ев, който призова децата 
към уважение спрямо пре-
подавателите и стремеж 
към нови знания.

След благословията на 
отец Димитър тържестве-
но би първият звънец на 
новата учебна година. 

Официалните гости бяха 
нетърпеливи да разгледат 
новия патриотичен кът на 
училището, подготвен с ог-
ромно удоволствие от Съ-
юза на офицерите и сер-
жантите от запаса и ре-
зерва – град Созопол, 
след което посетиха пър-
вокласниците в класните 
стаи и децата в подготви-
телна група, за да ги поз-
дравят лично.

Празничната церемония 
в ОУ „Христо Ботев“ - град 
Черноморец, чийто праг 
прекрачиха 116 ученици, 
започна с вдигане на на-
ционалния флаг под зву-
ците на държавния химн 
и изнасяне на училищно-
то знаме.

В своето приветствие 
към възпитаниците, учите-
лите и родителите дирек-
торът Йорданка Станче-
ва пожела успешна учеб-
на година и изрази уве-
реност, че независимо 
от необичайните условия, 
при които започва учеб-
ния процес, преподавате-
лите и тази година ще по-
кажат висок професиона-
лизъм и ще положат уси-
лия за неговото нормално 
протичане. Сред официал-

ните гости бяха председа-
телят на Общински съвет 
- Созопол Георги Пине-
лов, кметът на Черномо-
рец Росен Деспов и об-
щинският съветник Ста-
мат Стаматов.

В ОУ „Христо Ботев" - 
село Зидарово директо-
рът Станимир Миланов 
поздрави всички ученици 
и преподаватели като им 
пожела здраве, много по-
стижения в света на зна-
нието и призова всички 
да се придържат към мер-
ките и да спазват разпо-
редбите, наложени пора-
ди епидемичната обста-
новка. Официални гос-
ти на първия учебен ден 
в Зидарово бяха Виоле-
та Арабаджиева - кмет-
ски наместник на село Га-

бър и Мария Вълчева от 
Дирекция „Култура“, коя-
то приветства ученици и 
учители от името на кмета 
на общината и Общинска 
администрация. С мно-
го вълнение и широки ус-
мивки възпитаниците на 
ОУ „Христо Ботев" пре-
крачиха училищния праг 
и влязоха в своите клас-
ни стаи.

Тържество бе подготве-
но и за учениците на ОУ 
"Пейо К. Яворов" - с. Кру-
шевец, където стриктно 
бяха обозначени места 
за всички присъстващи 
с цел спазване на соци-
ална дистанция и опаз-
ване здравето на деца-
та. Директорът Мая Кос-
тадинова, в присъствието 
на Янко Костадинов – се-

кретар на община Созо-
пол, Милка Стамболиева 
– кмет на село Крушевец 
и Андрей Николов – об-
щински съветник, привет-
ства всички с пожелания 
за спорна учебна година и 
много нови знания.

Първият училищен звъ-
нец удари и в обявено-
то с решение на Минис-
терски съвет иноватив-
но училище ОбУ „Христо 
Ботев“ - с. Росен. Новият 
директор Антония Лазо-
ва посрещна празнично 
първокласниците и техни-
те родители. Най-малките 
съвместно с петокласни-
ците поздравиха с песни 
и стихотворения всички 
присъстващи в училищ-
ния двор. За първа годи-
на прага на ОбУ „Христо 
Ботев“ прекрачиха и ос-
мокласници.

На първия учебен ден в 
ОУ „Отец Паисий“ - с. Рав-
на гора по-големите учени-
ци приветстваха първок-
ласниците, които от своя 
страна представиха себе 
си в стихотворна форма и 
заявиха, че ще бъдат при-
лежни и ще показват ста-
рателност и любознател-
ност по пътя на образова-
нието. Директорът Станка 
Коева благодари на всич-
ки родители, които през 
лятото спомогнаха учили-
щето да започне новата 
година, отговаряйки на из-
искванията и препоръките 
във връзка с CОVID-19.

Официални гости на тър-
жествата в училищата в с. 
Росен и с. Равна гора бяха 
зам.-кметът Тодор Дамя-
нов и ръководител обра-
зование Мариела Зинги-
нова.

Удари първият звънец на новата учебна година
Пðîäъëæåíèå îт ñтð.1

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 
„ОТЕЦ ПАИÑИЙ – 1896” - ГРАД ÑОЗОПОЛ

îðãàíèçèðà
ñëåäíèтå êëуáíè фîðìè è ñъñтàвè

çà у÷åáíàтà 2020/2021 ãîäèíà

• за деца:

1. Фолклорен танцов състав
2. Детска вокална група
3. Школа по изобразително изкуство
4. Музикална школа – клас „Пиано”
5. Школа по гимнастика
6. Школа по акробатика
7. Школа за модерен балет

• за възрастни:

8. Фолклорен танцов състав
9. Фолклорна певческа група
10. Група за стари градски песни
11. Група за естрадни песни
12. Група за македонски песни
13. Курс за народни танци - начинаещи
14. Курс за народни танци - напреднали
15. Театрален състав.

За информация и записване в чи-
талището или на тел.: 0550/2-23-08; 

0879422330; 0879422308
Краен срок за записване – 30.09.2020 г.

Издателство „Златното пате“ с внимание към подрастващите

В Созопол се проведе 30-и 
юбилеен научен симпозиум 
„Метрология и метрологично 
осигуряване“, организиран от 
Технически университет – Со-
фия, Български институт по ме-
трология, Съюза на метролози-
те в България, Българско ака-
демично метрологично друже-
ство и АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД. 

Симпозиумът бе тържест-
вено открит от ректора на ТУ 
проф. дтн Иван Кралов, пред-
седателите на симпозиума 
проф. Димитър Дяков и доц. 
Иван Коджабашев и зам.-кме-
та на Община Созопол Тодор 
Дамянов, а негови спонсори 
са редица български и чуждес-
транни организации.

Застъпени бяха тематични-
те направления „Измервател-
ни и информационни систе-
ми и технологии“, „Измерва-

не в индустрията“, „Акустич-
ни измервания, виброизмер-
вания и диагностика“, „Упра-

вление и контрол на качест-
вото, стандартизация и сер-
тификация“ и др. Участници и 

аудитория бяха специалисти-
метролози от различни сфери 
на науката и практиката у нас 
и в чужбина.

С течение на годините Сим-
позиумът се утвърждава като 
авторитетен научен форум с 
широко международно учас-
тие. Тематиката на докладите е 
с подчертано научен и научно-
приложен характер и е свърза-
на с проблемите на метрологи-
ята и метрологичното осигуря-
ване в науката, производство-
то и практиката. 

В последните 20 години док-
ладваните разработки се ре-
цензират от Международен 
програмен комитет. Симпози-
умът си сътрудничи с IEEE, а от 
2019г. най-добрите доклади от 
тематиката на IEEE се публику-
ват в IEEE Digital Xplore Library 
с индексация в Scopus.

Специалисти и бизнес заедно на 30-ия юбилеен 
симпозиум „Метрология и метрологично осигуряване“

Ученици от ОУ „Христо Ботев“ - град Черноморец

Първокласниците с преподавател Светлана Захова, СУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“ - град Созопол
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Дирекция „ Социално 
подпомагане“ – Созопол  
уведомява  гражданите, 
че в Държавен вестник, 
бр. 77 от 01.09.2020 г., е 
обнародвано Постано-
вление на Министерския 
съвет № 218 от 17.08.2020 
г. за допълнение на Пра-
вилника за прилагане на 
Закона за социално под-
помагане, с което се ре-
гламентира нов вид ме-
сечна целева помощ при 
обявено извънредно по-
ложение или обявена 
извънредна епидемична 
обстановка.

От този вид целева по-
мощ ще могат да се въз-
ползват семейства с 
деца до 14-годишна въз-
раст, когато двамата или 
единият от работещите 
родители, или родител, 
отглеждащ сам дете:

• не могат да извърш-
ват дистанционна рабо-
та от вкъщи и нямат въз-
можност да ползват пла-
тен отпуск или правото 
вече е реализирано про-
порционално на отрабо-
теното време от начало-
то на годината;

• са останали без ра-
бота, имат регистрация в 
Дирекция „Бюро по тру-
да“, но нямат право на 
обезщетение за безра-
ботица или размерът на 
получаваното обезщете-
ние за предходния ме-
сец е по-ниско или рав-
но на границата за дос-
тъп до тази помощ - ме-
сечната минимална ра-
ботна заплата, опреде-
лена за страната;

• са самоосигуряващи 
се лица, които не могат 
да упражняват занятие-
то си поради въведени-
те ограничения във връз-
ка с извънредното по-
ложение или извънред-
ната епидемична обста-
новка;

• не получават обезще-
тение за отглеждане на 
дете до една година.

Новата месечна целе-
ва помощ ще се отпуска 

от Дирекция „Социално 
подпомагане“ по насто-
ящ адрес на родители-
те, въз основа на пода-
дено заявление-декла-
рация по образец, към 
което е приложена слу-
жебна бележка от рабо-
тодателя, удостоверява-
ща горепосочените об-
стоятелства.

Месечната целева по-
мощ при обявено извън-
редно положение или 
обявена извънредна епи-
демична обстановка за 
семейства с деца до 14-
годишна възраст се от-
пуска, ако децата не са 
настанени извън семей-
ството и се обучават син-
хронно от разстояние в 
електронна среда, не по-
сещават детски ясли и 
детски градини, както и 
предучилищните групи, 
поради въведените огра-
ничения във връзка с из-
вънредното положение 
или извънредната епиде-
мична обстановка.

Помощта ще се от-
пуска на семейства със 
средномесечен доход 
на член от семейство-
то за месеца, предхож-
дащ този на подаване 
на заявлението-декла-
рация, по-нисък или ра-
вен на размера на ме-
сечната минимална ра-
ботна заплата, опреде-
лена за страната (610 лв. 
за 2020 г.).

Месечната целева по-
мощ ще се отпуска и на 
семейства на роднини и/
или близки и приемни се-
мейства, в които има на-
станени деца по реда на 
чл. 26 от Закона за за-
крила на детето, както 
и съвместно живеещи 
родители без сключен 
граждански брак, кои-
то съжителстват на един 
настоящ адрес, заедно 
с техните ненавършили 
пълнолетие деца, както 
и навършилите пълноле-
тие, ако продължават да 
учат, до завършване на 
средното им образова-

ние, но не по-късно от на-
вършване на 20-годишна 
възраст (родени и припо-
знати, с изключение на 
сключилите брак).

Размерът на помощта 
за семейство с едно дете 
е равен на минималната 
работна заплата, опре-
делена за страната, или 
610 лв., а с две и повече 
деца – 150 на сто от нея, 
или 915 лв.

Когато броят на работ-
ните дни, през които де-
цата не посещават дет-
ски ясли и детски гради-
ни, както и ако се обуча-
ват синхронно от разсто-
яние, е до 5 – помощта се 
изплаща в размер на 25 
на сто от пълния, а ако 
работните дни са от 6 до 
10-50 на сто.

Заявлението може да 
бъде подадено лично, 
като се прилага лич-
на карта (за справка) 
в сградата на Дирек-
ция  „Социално подпо-
магане“ – Созопол, как-
то и по населените мес-
та на община Созопол и 
Приморско по утвърден 
график; чрез лицензи-
ран пощенски оператор, 
като заявлението-декла-
рация следва да е в ори-
гинал; по електронен път 
с квалифициран електро-
нен подпис. Заявлението 
с приложените към него 
документи може да бъде 
подадено и чрез извън-
редно въведения елек-
тронен адрес: ao@asp.
government.bg

Образецът на заявле-
ние-декларация за от-
пускане на месечна це-
лева помощ за семей-
ства с деца до 14-годиш-
на възраст при обявено 
извънредно положение 
или обявена извънредна 
епидемична обстановка, 
както и примерен обра-
зец на служебна бележ-
ка от работодател е пуб-
ликувано в  електронна-
та страница на АСП, раз-
дел „Социални помощи“, 
подраздел „Документи“.

Удари първият звънец на новата учебна година

Поводът за срещата бе 
тържественото откриване 
на обновената сграда на 
Участък „Пожарна безопас-
ност и защита на населени-
ето” – Созопол, в изпълне-
ние на проекта „Информи-
рани, обучени и екипирани” 
по Програмата за трансгра-
нично сътрудничество меж-
ду България и Турция.

Домакин на събитието 
бе Тихомир Янакиев – кмет 
на Община Созопол, а гос-
ти - консулът на Република 
Турция в град Бургас г-жа 
Селен Гюзел, представи-
тели на Министерство на 
вътрешните работи Дирек-
ция „Пожаробезопасност 
и защита на населението“, 
кметът на община Сели-
олу Мехмет Орманкъран и 
представители на община 
Селиолу – водещ партньор 
по проекта, председателят 
на Общински съвет - Созо-
пол – Георги Пинелов, ди-
ректорът на РД ПБЗН - Ва-
сил Василев, директор на 
ОД на МВР Бургас – Кало-
ян Калоянов, представите-
ли на фирмите-изпълните-

ли на инвестиционната дей-
ност – Николай Николов – 
управител на „Билдникс“ 
ЕООД, Калоян Костов – уп-
равител на „Костов и сино-
ве“ ЕООД и Стоян Дражев 
– представител на „КМ про-
джект“ ЕООД, инж. Румен 
Кисьов  и Тодор Дамянов 
– заместник-кметове на об-
щина Созопол.

Кметовете на двете об-
щини, работещи по Програ-
мата, изказаха своите бла-
годарности и впечатления 
от бързата реализация на 
действията по подобрява-
не работната среда на созо-
полските огнеборци, както и 
по екипирането им за рабо-
та в рискови ситуации.

Генералният консул на 
Турция Селен Гюзел заяви: 
„България е наш приятел, 
съсед и съюзник. Програ-
мата за трансгранично съ-
трудничество е една от ва-
жните сфери за съвместни-
те отношения, като досега 
партньорствата са били по 
десетки проекти в областта 
на туризма, образованието 
и околната среда. Сегашни-
ят проект обаче поставя на 
преден план подходите, на-
сочени към здравето и жи-

вота на хората, като това се 
явява и вид солидарност в 
борбата с пандемията, об-
хванала целия свят”.

Събитието се органи-
зира след изпълнение на 
дейност 2 „Реконструкция 
и разширение на сграда-
та на Участъка” в град Со-
зопол и дейност 3 „Дос-
тавка на специализира-
ни превозни средства” за 
двете общини. Инвести-
циите са финансирани по 
проект № CB005.2.11.035 
„Селиолу и Созопол – Ин-
формирани, Обучени, Еки-
пирани” – (“Suloglu and 
Sozopol – Informed, Trained, 
Equipped”) и договор за 
субсидия по инструмента 
за предприсъединителна 
помощ (ИПП) № РД-02-29-
188, подписан на 23.07.2019 
г. по Програмата за тран-
сгрaнично сътрудничество 
между Република България 
и Република Турция.

Месечна целева помощ при 
обявено извънредно положение 

или обявена извънредна 
епидемична обстановка за 

семейства с деца до 14-годишна възраст

Пожарната в Созопол е 
обновена и с нова техника 
по българо-турски проект

Пðîäъëæåíèå îт ñтð.1

ПОКАНА
ЗА УЧАÑТИЕ В УЧРЕДИТЕЛНО ÑЪБРАНИЕ НА 14.10.2020ã.

НА МЕÑТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРÑКА ГРУПА  
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ÑОЗОПОЛ 

ПО ПОДХОДА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОÑТИТЕ МЕÑТНО РАЗВИТИЕ”

ОБЩИНА ÑОЗОПОЛ
Кани всеки жител на територията на община 

Созопол, включително селските райони в об-
щината, да участва в учредяването на Местна 
инициативна рибарска група Созопол.

Учредяването на СНЦ „МИРГ Созопол” 
е вследствие на подписано споразумение за 
партньорство между Община Созопол и мест-
ни представители на стопанския и неправител-
ствен сектор, действащи на обособената тери-
тория на община Созопол.

Според законовите изисквания ñëåäвà вñå-
ки желаещ да участва в учредяването на 
ÑНЦ „МИРГ Ñîçîïîë” äà å íîìèíèðàí в 
рамките на среща на съответния сектор за 
у÷ðåäèтåë. За целта е необходимо в деня на 
у÷ðåäèтåëíîтî ñъáðàíèå да носи със себе си 
следните документи:

1. За физически лица:
• копие от лична карта;
• удостоверение за постоянен адрес, изда-

дено от съответната община;
• нотариално заверено пълномощно при не-

обходимост. 
2. За юридически лица (бизнес органи-

зации или НПО):
• копие от лична карта;
• актуално състояние;
• легитимно решение на компетентния ор-

ган на организацията за участие в учредител-
ното събрание;

• нотариално заверено пълномощно от пред-
ставляващия организацията, в случай че е при-
ложимо.

3. За Община Созопол:
• копие от лична карта;

• решение на общинския съвет на съответ-
ната община за участие в учредителното съ-
брание.

ДНЕВЕН РЕД
ЗА УЧРЕДИТЕЛНО ÑЪБРАНИЕ НА 

МЕÑТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРÑКА 
ГРУПА ÑОЗОПОЛ ПО ПОДХОДА “ВОДЕНО 

ОТ ОБЩНОÑТИТЕ МЕÑТНО РАЗВИТИЕ”

1. Вземане на решение за учредяване на 
Сдружение с нестопанска цел в обществе-
на полза “Местна инициативна рибарска гру-
па Созопол”;

2. Приемане на Устав на Сдружението;
3. Приемане на правила и реда за извършва-

не на обществено полезна дейност;
4. Избиране на Управителен съвет - членове, 

председател и заместник - председател;
5. Избиране на Контролен съвет - членове, 

председател и заместник - председател;
6. Определяне на размера на членския 

внос;
7. Упълномощаване на избрания Председа-

тел на Управителния съвет на СНЦ „Местна 
инициативна рибарска група Созопол” да под-
готви и подаде всички необходими документи 
за регистрация на Сдружението пред съответ-
ните инстанции;

8. Подписване на Устав и Учредителен про-
токол;

9. Закриване на учредителното събрание.

УЧРЕДИТЕЛНОТО ÑЪБРАНИЕ ùå ñå ïðî-
веде на 14.10.2020 г. от 15:00 ч. в град Со-
зопол, в киновидеоклуба на НЧ „Отец Па-
èñèé-1896“ .

Поздравление по повод 1-ви октомври
Уважаеми дами и господа,

Поздравявам ви по случай Международния ден на възрастните хора – 1 октомври и от-
правям най-искрени си благопожелания към вас и вашите семейства!

Изразявам искрената си благодарност за вашата всеотдайност, разчитам на вашата до-
брина и мъдрост, натрупана през житейския път.

Благодаря ви, че пазите топлината в домовете, където се завръщат вашите деца и внуци!

Честит празник, мили хора!
Сийка Рупова
Председател на ПК „Чайка“

ÑЪОБЩЕНИЕ

„ТИБИЛД“ ООД обявява 

инвестиционното 

си намерение за 

изграждане на ограда в 

УПИ I-3.40 в местността 

Мисаря, град Созопол, 

Община Созопол.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване 
на оценка на  въздействието върху  околната среда, възложител (собственик): Сил-
вио Зигфрид Дахнер уведомява администрацията на Община Созопол, засегнатото 
население и РИОСВ-Бургас за инвестиционните си намерения, във връзка с внася-
нето на проекти и издаване на разрешение за монтаж на обект: „Временен премест-
ваем търговски обект за продажба на вода,безалкохолни, бира, пакетирани и наду-
ваеми стоки“ в собствен имот – УПИ XIII-652, кв.60, град Созопол.

За информация: Арх. Гергина Симеонова Ставрева
град Созопол, улица „Яни Попов“ 14
GSM: 0898 49 06 28

УВЕДОМЛЕНИЕ

Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредба за ус-
ловията и реда за извършване на оценка на  въздейст-
вието върху  околната среда, възложител (собственик): 
„Татаров Груп БГ“ ООД уведомява администрацията на 
Община Созопол, засегнатото население и РИОСВ-Бур-
гас за инвестиционните си намерения, във връзка с вна-
сянето на проекти и издаване на разрешение за стро-
еж на обект:  Жилищна сграда в собствен имот – УПИ 
V-154, кв.24, с. Присад, град Созопол.

За информация: Арх. Гергина Симеонова Ставрева
град Созопол, улица „Яни Попов“ 14
GSM: 0898 49 06 28



Грандиозният проект 
„SymphoNY Way” на стил-
ния изпълнител съвмест-
но с Филхармония Враца 
очарова публиката в Со-
зопол

Изключителният Васил 
Петров поведе зрителите 
в Амфитеатъра по „пътя на 
симфонията” и им подари 
незабравима вечер за за-
криване на летния сезон. 
Изправена на крака с нес-
тихващи аплаузи, публика-
та го връщаше на бис три 
пъти. Събитието се осъ-
ществи с подкрепата на 
Арт комплекс „Анел“, ком-
плекс „Созополис“, Вакан-
ционно селище „Санта Ма-
рина“ и Община Созопол. 

Заместник-кметът на Со-
зопол г-н Тодор Дамя-
нов поднесе цветя на Ва-
сил Петров и откри вечер-
та с думите: „Добър вечер, 
драги зрители и драги гос-

ти! Имам честта да привет-
ствам с добре дошли за по-
реден път на созополска 
сцена Васил Петров и Сим-
фониета Враца, на чиито из-
пълнения имахме удоволст-
вието да се насладим това 
лято. Измина едно добро, 
макар и много „сложно“ 
лято. Васил Петров е уни-
кален изпълнител и творец 
за българската музикална 
култура, брилянтен със своя 
стил и класа и е прекрасно, 
че именно този концерт се 
явява своеобразен край на 
лятната културна програма 
в Созопол. Благодаря и на 
спонсорите, които подкре-
пиха събитието!“.

На 20 септември (неделя) 
на сцената на Амфитеатър 
„Аполония“ Васил Петров 
представи мащабния си 
проект „SymphoNY way” с 
Врачанска филхармония с 
диригент Христо Павлов. 

На сцената бяха още из-
ключителните музиканти 
Йордан Тоновски (пиано), 
Кристиян Желев (ударни) 
и Христо Минчев (контра-
бас). Брилянтният певец 
показа своята интерпрета-
ция и симфонична версия 
на големите хитове на „Бий-
тълс“ – Michelle, Yesterday 
и Something, Smile на Чар-
ли Чаплин, The Girl from 
Ipanema на Жобим, ори-
енталския джаз стандарт 
Caravan на Дюк Елингът, 
филмовата тема Love Story 
на Франсис Лей и Карл Си-
гман, поп хита Can`t take my 
eyes of off you на Франки 
Вали и други песни, които 
познаваме. Васил Петров 
покани на сцената очаро-
вателната виртуозна цигу-
ларка, Зорница Иларионо-
ва, която изсвири впечат-
ляващо соло на Yesterday. 
Изумителната си техника 

и звукоизвличане тя по-
каза и на „Сантиментален 
валс” на Чайковски, „Ци-
гански напеви“ от Сараса-
те и „Лято“ от „Годишните 
времена“ на Вивалди, с ко-
ето предизвика бурни апло-
дисменти и овации.

Кулминацията на вечер-
та бе достигната с изпъл-
нението на очакваните 

New York, New York и My 
Way, където развълнувана-
та публика пя заедно с Ва-
сил Петров.

Изключителен талант, съ-
вършено техническо май-
сторство и кадифен глас 
впечатлиха публиката, ко-
ято бурно аплодираше вся-
ко изпълнение и извика три 
пъти музикантите на бис.

Огромна група се събра 
и пред сградата на Общи-
на Созопол, където точно 
в 10:30 часа старт на съ-
битието „Нестле за Жи-
вей Активно!2020“ даде 
кметът Тихомир Янаки-
ев. Председателят на Об-
щински съвет Георги Пи-
нелов, зам.-кметът Тодор 
Дамянов, общинските съ-
ветници Анета Филипова, 
Андрей Николов, Желязко 
Иванов, Милена Желева и 

Станимир Андонов, служи-
тели на Община Созопол, 
представители на мест-
ни неправителствени ор-
ганизации, възрастни жи-
тели и малки деца, хора 
в неравностойно положе-
ние и гости на града нули-
раха своите крачкомери и 
заедно подкрепиха спор-
та и здравословния начин 
на живот.

На финала всички се 
събраха на алеята до ях-
теното пристанище, коя-
то бе затворена за движе-

ние на МПС по повод Евро-
пейската седмица на мо-
билността. С много емо-
ции  и добри сърца голя-
ма част от присъстващи-
те се включиха в благот-
ворителната инициатива 
на местните НПО „Балон с 
надежда“, набраните сред-
ства от която ще бъдат да-
рени на хора в неравнос-
тойно положение в под-
крепа на тяхната незави-
симост и пълноценен на-
чин на живот. Всеки има-
ше възможност да изтегли 

късметче, да го постави в 
балона и да го пусне в не-
бето с надежда за по-до-
бро бъдеще.

Специални благодар-
ности бяха отправени към 
всички участници и спон-
сорите Димитър Глухчев, 
„Оки плод“ и Тодор Въл-
чев, които осигуриха ог-
ромно количество плодо-
ве в подкрепа на здраво-
словното хранене, и Ека-
терина Бучинска от Аген-
ция за декорация и укра-
са „Чудеса“, която изпъл-
ни деня с много цвят и на-
строение.

За избягване струпване-
то на много хора, в Черно-
морец също бяха опреде-
лени три маршрута – два 
пешеходни и един за вело-
сипедисти. Първият марш-
рут започна от улица „Обо-
рище“ и продължи: ули-
ца „Възраждане“ – улица 
„Морска“ – улица „Хаджи 
Димитър“ и завърши от-
ново на улица „Оборище“. 
Вторият тур бе следният: 
Читалище „Д. Николов-
1908“, улица „Тодор Каб-
лешков“ – улица „Байкал“ 
– улица „Димитър Благоев“ 
– улица „Морска“ – улица 
„Църковна“ – улица „Ди-
митър Николов“ – Финал: 
пред читалището. Велоси-
педното шествие тръгна от 
улица „Оборище“ до залив 
„Вромос“ и обратно. Всич-
ки участници, тонизирани 
след своя тур, се включи-
ха в томбола за вечеря за 

двама в местен ресторант. 
Организаторът на събити-
ето в Черноморец - кметът 
Росен Деспов и ентусиази-
раните жители са нетърпе-
ливи за нови спорни ини-
циативи.

В село Присад старт 
на „Нестле за Живей 
Активно!2020“ даде кмет-
ският наместник Сийка 
Москова, която поведе гру-
пата през населеното мяс-
то, старата чешма, до ло-
зята и обратно. 

Жителите на Габър по-

казаха още по-голяма ам-
бициозност и водени от 
кметския наместник Вио-
лета Арабаджиева поеха 
на 20-километров преход 
по следния маршрут: мест-
ността Лозята – Койчов 
баир – Американския дъб – 
Скакла вода – местността 
Дългата поляна – Казакови 
бахчи – село Габър. С ня-
колко престоя за почивка, 
приятен пикник, време за 
снимки сред природата, те 
изминаха с много настрое-
ние нелекото трасе.

Дълбоки слова по по-
вод този велик за бълга-
рина ден и поздравления 
към всички жители на об-
щината отправиха кметът 
Тихомир Янакиев и народ-
ният представител Нико-
лай Тишев.

В честванията се вклю-
чиха председателят на Об-
щински съвет Георги Пи-
нелов, зам.-кметът на об-
щина Созопол Тодор Да-
мянов, общинските съ-
ветници Анета Филипова, 
Андрей Николов, Желяз-
ко Иванов, Станимир Ан-
донов и Светлана Луле-

ва, служители на Общин-
ска администрация, пред-
ставители на неправител-
ствените организации Тра-
кийско дружество „Яни По-
пов“, Сдружение за бъл-
гаро-гръцко приятелство 
„Аполония“, СОСЗР-Созо-
пол, НЖС „Света Марена“, 
ГС „Елпида“, Съюз на ин-
валидите, ПК „Чайка“,  ди-
ректорът и преподаватели 
от СУ „Св.св. Кирил и Ме-
тодий", граждани и гости 
на града.

На Паметната арка всич-
ки те положиха венци и 
цветя в знак на признател-
ност към всички герои, из-
воювали Независимостта 
на България.
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Кметът на Черноморец Росен Деспов с част от 
участниците в мероприятието

ФК „Созопол“ – част от инициативата „Живей Активно! 2020“

Пðîäъëæåíèå îт ñтð.1

Три биса за Васил Петров на заключителния 
концерт за сезон лято ’2020 



Интервю на  
Михаил КОЛЕВ

- През 2020-а комплекс 
„Меден рудник” навършва 
100 години от основаването 
си като населено място, но 
юбилеят се случи в условия 
на пандемия. Успя ли коро-
навирусът да създаде пред 
Вас, организаторите, преч-
ки около празненствата?

- Почти никакви пречки, за-
щото ние чакахме заповед от 
Министерството на здраве-
опазването, за да се предо-
тврати струпването на много 
хора на едно място, но такава 
заповед нямаше. Страхувахме 
се предварително, но нямахме 
пречки при организирането на 
мероприятието.

- Имахте ли други идеи, 
които не успяхте да реали-
зирате за честванията, за-
ради COVID-19?

- Абсолютно всичко, кое-
то бяхме предвидили, се осъ-
ществи. Концертът създаде 
необходимото настроение. 
Изложбата с архивни снимки 
от историята на населеното 
място предизвика голям инте-
рес. Хората се спираха и раз-
познаха там свои учители или 
родственици. Гледах плачещи 
и развълнувани, докато раз-
глеждаха снимките. Изложба-
та беше с много емоционален 
заряд. Затова трябва да бла-
годарим на читалище „Паис-
ий Хилендарски 1928” за уни-
калния архив, който бе съби-

ран дълго време.
- Да се върнем към са-

мото основаване на Меден 
рудник като населено мяс-
то. Какво е имало по земите 
на сегашния комплекс, пре-
ди неговото възникване?

- Днешната територия на 
Меден рудник била обрасла 
с драки и храсти, използвана 
за пасище от бургаски ското-
въдци. Шосейният път за Сре-
дец съществувал, но имало и 
черен коларски път, минаващ 
през долния край на днешно-
то селище, някъде при пре-
сечката на улиците „Въстани-
ческа” и „Люлин”, където има-
ло крайпътна чешма „Кьорис-
маилица”.

Край тази чешма правят 
първите къщи-колиби петнай-
сет-двайсет семейства тра-
кийски бежанци. Бургаската 
община ги предупреждава да 
напуснат местността, заплаш-
ва ги с глоби, събаря им къ-
щите, но те отново задружно 

строят, докато в късната есен 
на 1920 година, когато пелени-
те на бебетата замръзвали на 
простора, Общината отстъп-
ва и узаконява новото сели-
ще като махала „Карабаир” 
към община Бургас. Вече за-
почнало да се говори за но-
вото бежанско селище, хора 
със същата съдба заприиж-
дали и къщите станали стоти-
на, а през 1934 година махала 
„Карабаир” се преименува на 
„Меден рудник”.

- Защо първите тракийски 
бежанци решават да се за-
селят точно тук? 

- Заради водата и пътя. Това 
са основните причините. Също 
така и заради близостта до 
Бургас и възможността да се 
отиде с волските каруци до 
града и да се пазарува. 

- Кой е първият род, който 
се установява в тогавашна-
та махала „Карабаир”, как-
во може да се каже повече 
за него?

- Родовете на Ангел Дими-

тров, известен като Чорбаджи 
Ангел и Атанас Трендафилов. 
Трендафиловият род са едни 
от първите, за които със си-
гурност се знае, че са се за-
селили в Карабаир. Има из-
дадена книга за техния род от 
потомката Милка Трендафи-
лова.  Един от първите жите-
ли на селото е дядо Яни, кой-
то е отделил от своите земи и 
благодарение на това е успя-
ло да се изгради училището 
„Найден Геров”.

Днес ми прави впечатление, 
че има много здрава връзка 
между потомците на първи-
те родове, хората се радват 
и прегръщат помежду си. Поз-
дравяваха се на празника от 
къща на къща, връщаха се на-
зад в миналото, което е много 
хубаво. Хората помнят истори-
ята и предците си и помежду 
им има голямо уважение. 

- А знае ли се кой е пър-
вият избран кмет на Меден 

рудник?
- Конкретно за първия кмет 

не мога да кажа, но един от 
първите е дядо Петър Пъл-
номощника. Той е кметувал 
може би през 50-те години на 
миналия век.

- Кой налага имената „Ка-
рабаир”, а след това и „Ме-
ден рудник”?

- „Меден рудник“ е заради 
мината и през 1934 година е 
преименуван. А „Карабаир” – 
защото се намира на високо-
то, около черни скали и нищо 
не е виреело. Не знам кой 
дава идеята да се казва „Ка-
рабаир”, а относно сегашно-
то му име, то е дело на об-
щината.

- Как тогавашните жите-
ли приемат новината, че Ме-
ден рудник става комплекс 
на Бургас?

- Тук са много противоречи-
ви мненията, защото аз съм 
чувала от моя баща, че някои 
са били против, искали са на-
селеното място да бъде обосо-
бено като село. Но пък други, 
по-голямата част, са привет-
ствали това, защото са смя-
тали, че така ще се улесни въ-
просът с транспорта. Освен 
това е щял да се реши и про-
блемът с улиците, които ос-
новно са били от кал. Лоша е 
била инфраструктура тогава. 

Ставайки квартал обаче, по 
отношение инфраструктурата 
нещата се променят в положи-
телна посока.

- Оказа се, че село Ка-
рабаир е имало свой фут-
болен отбор, носещ име-
то „Миньор”. Бихте ли ни 
дала повече подробности 
относно този малко извес-
тен факт?

- Моят баща е бил част от 
този клуб, но не знам мно-
го информация за тима. „Ми-
ньор” е основан някъде през 
40-те години. Ходили са на ма-
чове в село Твърдица по вре-
ме на съборите. 

- Имало ли е други култур-
но-спортни дейности, свър-
зани с Меден рудник, които 
вече не съществуват?

- Да, имало е. Отново баща 
ми е участвал и в театрален 
клуб, който се е намирал на 
мястото на днешното читали-
ще. Идвали са хора от дру-
ги селища, за да наблюдават 

дейността на този клуб. Един 
от първите учители в селището 
е бил г-н Николов, който дълги 
години е учителствал тук, за-
едно със своята съпруга. 

- Какво според Вас му 
липсва днес на комплекса?

- Липсва ни един мол, кино 
и театър, които биха били от 
голяма полза и за основната 
част от населението на Меден 
рудник – младите хора. Напра-
вят ли се тези неща, ходенето 
ни до останалата част на Бур-
гас ще бъде прекратено.  Всич-
ко останало си го имаме, най-
вече предимствата са чистият 
въздух и природата. През го-
дините комплексът се разви 
много и се направиха немал-
ко неща тук. 

- През годините той се 
превърна в култов не само 
за Бургас, но и за цяла Бъл-
гария. На какво според Вас 
се дължи това?

- Според мен това е зара-

ди размерите на Меден руд-
ник. Освен че е най-големи-
ят комплекс в Бургас, той е и 
сред най-големите в страна-
та ни. Това беше комплексът, 
защото за него преди се гово-
реше така: „Искам да си купя 
апартамент, но да не е в Ме-
ден рудник. Сега нещата се из-
мениха, масово хора си заку-
пуват жилища тук. Преди ком-
плексът изглеждаше по един 
съвсем различен начин и за-
това много често във вицове 
и майтапи се чуваха много ис-
тории за него. 

- А колко, към днешна 
дата, колко е населението 
на Меден рудник?

- Не разполагам с офици-
ални данни, но по информа-
ция на мои сигурни източ-
ници, постоянното населе-
ние на комплекса днес е над 
70 000 души.

- Понякога са се появява-
ли и предложения името на 

комплекса да бъде сменено, 
тъй като то се е превърна-
ло в нарицателно за цялата 
страна. Трябва ли това на-
истина да се направи?

- Не мисля, че е удачно. Ние, 
кореняците, знаем, че Меден 
рудник е Карабаир.  Името 
на комплекса е разпознава-
емо в цяла България. Тепър-
ва да се налага нова име, за 
мен е несериозно. Хубаво си 
му е името – дали го свързват 
с добро или лошо, всеки сам 
си преценя. Но това име си ни 
е част от историята и ние си 
вървим с нея. 

- В кръга на шегата, често 
в местния фолклор се казва, 
че Меден рудник не е в Бур-
гас и той трябва да се отде-
ли като отделно населено 
място. Как гледате Вие на 
подобни приказки? 

- Аз мисля, че Меден рудник 
заслужава и ако още малко се 
поработи за инфраструктура-
та и подобряването на живо-
та тук, може да бъде обособен 
като отделен град. Има всич-
ки тези дадености, за да бъде 
отделен град. Лично аз под-
крепям подобна идея. Няма-
ме ли основания да бъдем от-
делен град. Ние сме си с на-
селението на средно голям 
български град. Бургас за-
почва да се губи в размери-
те на Меден рудник, още по-
вече, че тук започва да се за-
строява и зона „Д”. Бих при-
ветствала подобна идея. Раз-
бира се, за да заприличаме 
на град, това ще има и свои-
те спънки и проблеми. По този 
въпрос не съм разговаряла с 
местните, никога не е ставало 
въпрос за това. Но ако го под-
хвърля, със сигурност това ще 
предизвика интерес и разно-
посочни мнения.

Чф
25-28 сЕПТЕМВрИ 2020 15През тази година най-големият бургаски ком-

плекс „Меден рудник” отбелязва своята стого-
дишнина от основаването си като населено мяс-
то. Преди дни на бившото опитно поле в компле-
кса се състояха и официалните празненства по по-
вод навършването на един век. Един от инициа-
торите и главен „виновник” това да се случи е До-
бринка Николова. В момента  е зам.-директор в 
училище „Найден Геров”. Работи там от 35 годи-
ни. Потомка е на рода на Ангел Димитров, извес-
тен в Меден рудник като Чорбаджи Ангел. Той е 
имал много земи в селището и е един от първите 
жители на тогавашната махала „Карабаир”, прока-
рал е и електричеството в населеното място, бла-
годарение на това, към него започват да прииж-
дат все повече хора, които да се заселят. Николо-
ва е една от най-разпознаваемите личности в Ме-
ден рудник и пред вестник „Черноморски фар” тя 
разкри повече подробности около възникването 
и развитието на комплекса, станал известен и по-
пулярен в цялата страна.

Събеседник

Меден рудник има всички 
дадености, за да бъде отделен град

Добринка Николова:

1952 г. - ФК „Миньор“ - с. Меден рудник
1960 г. - На панаир в Меден рудник, днес на същото място са 

блокове 126, 127, 128



Георги РУСИНОВ

Шест кучета от общин-
ския приют вече имат нов 
дом и любящи стопани, ко-
ито да ги гледат. Това ста-
на миналата събота по вре-
ме на осиновителната кам-
пания, организирана от 
Община Бургас и непра-
вителствената организа-
ция „Спаси Приятел“. Де-
сет бяха общо четириноги-
те, които бяха извозени до 
Пантеона, където се прове-
де събитието. 

Ден, изпълнен с усмив-
ки и много любов към ку-
четата с различна съдба 
от останалите, ден на чо-
вещина. Така може да се 
обобщи денят на 19 сеп-
тември. Дария Хулка, коя-
то е съорганизатор, споде-
ли в интервю пред „Черно-
морски фар“ преди събити-
ето, че за самата кампания 
се търсят доброволци, кои-
то да разхождат кучетата, 
да ги хранят, да им сипват 
вода и да общуват с бъде-
щите осиновители. След 
публикуването на инфор-
мацията във вестника, мно-
го хора откликнаха, видя 
репортер на „Черномор-
ски фар“ на място. 

Пристигна дори и народ-
ният представител Галя 
Желязкова от ГЕРБ. Тя 
също обича кучетата и е 
собственик на немска ов-
чарка. Събитието уважи и 
заместник-кметът на Об-

щина Бургас Весна Бал-
тина.

„Идеята ни е да продъл-
жаваме с подобни акции, в 
приюта има кучета на раз-
лична възраст и с различ-
ни размери, които са из-
ключително дружелюбни и 
любвеобилни и ще напра-
вят своите нови стопани 
много щастливи“, заяви тя 
и отдели внимание на вся-
ко едно куче.

Осиновителите

Роко, Чарли, Чоко, Джу-
ли, Кари и Бък няма да ви-
дят повече приюта. Тях ги 
приеха специални хора – 
бъдещите им стопани. Джу-
ли например отива в дома 
на бургазлията Трифон. Тя 
има специална и нелека 
съдба – на два пъти е ос-
тавяна вързана в Морска-
та градина, където любите-
лите на животни я намират 
и прибират в приюта. Нау-
чавайки за това, Трифон се 
разплака и прегърна новия 
си любимец, като й обеща, 
че няма да й се случи нищо 
лошо повече.

„Аз за първи път осино-
вявам, но приятелката ми 
за втори. В Словакия има 
сериозна практика в тази 
посока. Затова дойдохме, 

видяхме къде е приютът, 
сега дойдохме тук и се ре-
шихме да осиновим кучен-
це“, сподели той.

Друг от осиновителите 
прибра Чарли в дома си с 
обещанието, че ще го гле-
да добре.

„Много е сладко, а аз 
отдавна искам кученце. 
Може би ще му оставя това 
име, тъй като вече е свик-
нал с него. Дойдох с нагла-
сата да осиновя и това се 
случи“, заяви бъдещата му 
стопанка.

Антоанета Алексиева на-
мира сила месец след като 
последният й домашен лю-
бимец е починал, да оси-
нови друг.

„Първо си казах, че няма 
да гледам повече животин-
ки, но после се реших от-
ново. Две съм намирала на 
улицата, сега осиновявам. 
Първото ми куче беше по-
родисто – болонка. Трябва 
да ви кажа, че тези – непо-
родистите, са също много 
умни и доста по-благодар-
ни. Когато го вземеш от 
малко, приема живота си 
за даденост. Иначе, когато 
прибереш по-голямо куче, 
усещаш благодарността 
му. Погледът му е разли-
чен“, обясни с усмивка тя 
и добави, че си е взела от-

пуска, за да обърне спе-
циално внимание по вре-
ме на аклиматизацията на 
новия й любимец.

Цвета и Борис бяха до-
шли на кампанията с друга 
цел. Майката и синът преди 
четири месеца осиновяват 
Тара от приюта. Дойдоха, 
за да подкрепят събитието 
и Тара да види старите си 
познати. При гледката на 
хората от приюта обаче ку-
чето се стресира.

„Чувства се прекрасно 
и е много игрива, но сега 
се стресира нещо, когато 
видя хората от приюта и 
не ще да мърда въобще. По 
принцип отидохме за мал-
ко кученце, но си избрахме 
нея. Голяма любов е и кой-
то не я е усетил, няма как 
да разбере. Според мен е 
била домашна преди вре-
ме, защото е изключително 
чиста и абсолютно нищо не 
прави вкъщи, с добри хиги-
енни навици е. Не знам кой 
би си оставил животното, 
но определено е гледана“, 
заяви Цвета.

Според нея са попадна-
ли на точното за тях куче, 
но присъствайки на кам-
панията тя се уверила, че 
всички са такива и рано 
или късно намират щас-
тието си.

„Определено държах да 
е или улично, или осино-
вено. Понеже няма улич-
ни, с мъжа ми решихме да 
си осиновим от приюта. 
Според лекаря е между 2 
и 3-годишна. Намислихме й 
един рожден ден на деня, 
в който я осиновихме. Като 
дете имах кучета непрекъс-
нато. Сега обаче по-скоро 
заради сина ми я осинови-
хме“, каза още тя.

Борис пък е на седмото 
небе от новия си другар.

„Радвам се, че имам 
куче. Вече имам домашен 
любимец. Първо исках кот-
ка, но после видях, че куче 
е по-добре. Повече внима-
ние ти обръща и е най-до-
брият ти приятел. Първо-
начално исках по-малко 
кученце и момченце, но и 
голямо и момиченце пак е 
добре“, обясни момчето с 
усмивка.

Равносметката

„Можем да кажем, че 
след толкова години има-
ше интерес към тази кам-
пания. Последно я прове-
дохме преди 3 години. От-
читаме я като успешна. На-
дяваме се да сме избрали 
добри осиновители. Вече 
имаме обратна инфор-
мация за 3-4 от кучетата. 
Пращат ни снимки хората. 
Имаме готовност да пома-
гаме на осиновителите в 
процеса на адаптация към 
новата среда за кучетата. 
С голяма тъга върнахме ку-

четата, които бяха осино-
вени“, коментира пред наш 
репортер Дария Хулка.

Следва организацията 
на следващата осинови-
телна кампания. Дария и 
приятелката й – бивша-
та фолк дива Вероника, 
ще опитат нещо различно. 
Втората притежава ресто-
рант в Бургас, който има и 
градина.

„Вероника, която обича 
животните и има заведе-
ние с градина, иска през 
октомври да изкарваме на 
двора по 1-2 кучета с цел 
да намерят дом. Ще бъде 
по-различна кампания от 
тази, която проведохме. 
Целта ще е същата иначе. 
Може би още другата сед-
мица ще направим първа-
та кампания“, обясни Хулка 
и се надява да успеят пре-
ди зимата.

Тя е отворена и към идеи 
от всички хора, обичащи 
животните.

„Има много начини. При-
зоваваме хората да посе-
щават приюта, за да осино-
вяват. Няма как с една кам-
пания това да стане. Няма 
как да изкараме всички ку-
чета и да им намерим до-
мове. Затова е важно да 
видят хората, че това са 
нормални и социализира-
ни животни“, каза още тя.

В общинския приют в мо-
мента има към 100 кучета – 
малки и големи, които ча-
кат съдба, подобна на тази 
на Роко, Чарли, Чоко, Джу-
ли, Кари и Бък. 
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Бургазлии отвориха сърцата си, 
шест кучета намериха нов дом 

Бивша фолк дива предоставя ресторанта си 
за следващата осиновителна кампания
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Непредсказуем, кошма-
рен, тежък, динамичен – ка-
къв ли  не наричат отиващия 
си летен сезон хората от ту-
ристическия бранш. Добър 
за едни, лош за други, но из-
питание и то сериозно за 
всички. Старите стереотипи 
са разрушени, дали, кога и 
какви ще са новите, едва ли 
има някой, който може да ги 
очертае. Едно е ясно, влезе 
непредсказуем играч, който 
приземи самолетите, призе-

ми очакванията, ограничи 
пътуванията, ограничи пла-
нирането.

Намалението на цените в 
хотелите е съществен про-
блем, отчитат от бранша, за-
щото то неминуемо ще се от-
рази на инвестиционната 
програма за следващата го-
дина. Има промяна на визи-
ята на клиента, казват други. 
Приходи отчитат семейните 
хотели и малките непретен-
циозни ресторантчета.

Традиционно, в края на 
всеки сезон се прави равно-

сметка. Отчитат се както 
слабите, така и силните стра-
ни на лятото. 

Бургаската регионална ту-
ристическа камара отново 
събра част от мненията на 
свои членове. Към тях ние 
добавяме и други, с един-
ствената цел да се даде мно-
гообразната картина на така 
необичайното лято, което из-
пращаме по Черноморието. 

Стефан Георгиев, мени-
джър на хотел в Слънчев 
бряг подчертава, че „липса-
та на основни за България 
пазари като Великобритания  
и Русия, както и големият 
спад на други като Герма-
ния, Чехия, Полша доприна-
ся за лошата картина в голе-
мите курорти като Слънчев 
бряг, Златни пясъци, Албе-
на“. По негови думи тази го-

дина на Летище Бургас не е 
кацнал нито един самолет от 
Швеция, Норвегия и Фин-
ландия. Единствено от Да-
ния има няколко полета през 
юли.

Анализирайки пазар Вели-
кобритания и Скандинавия, 
Георгиев казва: „Относно 
Великобритания, единстве-
ните полети до Летище Бур-
гас бяха организирани от 
нискобюджетни авиолинии, 
а пътуващите с тях бяха ин-
дивидуални туристи или соб-
ственици на имоти, като тех-
ният брой няма как да бъде 
сравняван с традиционния 
обем пътуващи туристи от 
Великобритания“.

Деляна Цонева, замест-
ник-председател на УС на 
БРТК и управител на хотел в 
Поморие казва, че при тях 
сезонът е стартирал, и то 
много плавно, в средата на 
юни. „Хотелите работиха на 
индивидуално настаняване, 
директни резервации. Липс-
ваше организираният турист. 
Нито един туроператор не 
успя да запълни континген-
тите си“, казва тя. От среда-
та на юли и целия август за-
пълняемостта на базите във 
и около Поморие отбелязва 
приблизително миналого-
дишни нива, но за сметка на 
спад в оборотите. Наблюде-
нието на хотелиерката сочи 
също, че  има ръст в ресто-
рантьорството, защото бъл-
гарският турист е консума-
тор. Но за ръста спомага и 
намалената ставка на ДДС.

Като основни проблеми 
Цонева очертава промяната 
във визията на продукта, за-
щото българинът е различен 
тип потребител, невъзмож-
ността да се планира работ-
ния процес, увеличените 
разходи за консумативи – 
основно за дезинфектанти, 
перилни препарати.

Като цяло хотелиерката 
смята, че  въпреки всички 
предизвикателства и труд-

ности, сезонът е добър.
Деница Колева и Влади-

мир Маринов, които работят 
с чуждестранни туристи, от-
читат драстичен спад. „От 
общо 750 000 немски туристи 
посетили България миналата 
година, този сезон едва ще 
достигнем  50 000. Унгарски-
ят пазар замря още едва 
стартирал, ситуацията на па-
зар Словакия е идентичен с 
унгарския. Чешките туристи, 
посетили страната ни, в 
сравнение с минали години 
са в път по-малко. Полските 
успяха да проведат една ус-
тойчива чартърна програма. 
Румънците също оказаха 
стабилно присъствие, особе-
но в новоизградените, от ви-
сока категория, олинклузив 
обекти“, правят бърз пре-
глед двамата от бранша.

По тяхна преценка хаотич-
ните действия от страна на 
правителството направиха 
сезона още по-труден. „По-

ложителната новина за пре-
доставяне на субсидията в 
размер на 35 евро на турист 
със сигурност даде положи-
телен отзвук към партньори-
те от Европейския съюз. 
Процедурата по кандидат-
стване е доста тромава и 
сложна и все още не се знае 
какви ще са реалните резул-
тати от тази помощ“, се каз-
ва още в анализа на двама-
та.

Иван Кирязов, който опе-
рира на пазар Русия,  Мол-
дова, Беларус и Украйна, оч-
ертава драстичния спад. При 
руснаците той е 100%. На 
молдовския пазар спадът е 
90%, както и  при туристите 
от Беларус. Най-малък – 60% 
е спадът на украинските ту-
ристи. Като цяло Кирязов 
подчертава, че голяма част 
от туроператорите, негови 
контрагенти са свалили Бъл-
гария от продажбата на па-
кети.

4 Българите превзеха малките курортчета
4 Промяна на избора на дестинации по 
Черноморието

Лятото, в което  
COVID-19 приземи самолетите
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Бургаска регионална туристическа камара 
гр. Бургас 8000, „ул. Славянска“ №52 , ет.2, 

тел. 056/81-35-95
e-mail: brtcamara@yahoo.com 
e-mail: brtcamara@gmail.com

Поздравителен адрес
по случай 27 септември – Световния ден на туризма

Уважаеми дами и господа, колеги, приятели и партньори,
За 40-и път туристическата общност на планетата отбелязва Световния ден на туризма – 27 

септември. Всички ние дълго ще помним тази година и огромните изпитания, пред които бяха 
изправени хотелиери, туроператори, екскурзоводи, превозвачи и общински администрации. 
Туризмът не е просто част от националното стопанство. Той е съществен елемент от социал-
ния, културния, икономическия и политическия ни живот. 

За съжаление правителството закъсня с разработката на правила за посрещане, транспор-
тиране и обслужване на организирани групи туристи. Наложи се всички субекти в сектора да 
бъдат максимално гъвкави, за да се ориентират, адаптират и функционират в една непозната 
среда на липсваща информация и указания за издаване на визи, за отваряне на граници, на 
отсъстващи зелени коридори за автобусни превози, на ограничен достъп до субсидии и целе-
ви помощи. Развитието на пандемията по света показа острата необходимост oт внимaтeлнo 
и пocтeпeннo плaниpaнe нa възcтaнoвявaнeтo кaктo нa икoнoмичecкия, тaкa и нa coциaлния 
живoт. 

Дами и господа, 
Искам да Ви благодаря за куража, енергията, професионализма и вдъхновението. Горещо 

пожелавам на Вас и близките Ви здраве, сили и последователност, за да преодолеем заедно 
всички препятствия по пътя на възстановяването на сектора. Пред всички нас стои огромна-
та отговорност да продължим да работим по единствения възможен начин, както досега – с 
дух, талант и със сърце.

Туризмът е сектор на смелите и на предприемчивите. Честит професионален празник.
Иван Иванов,
председател на БРТК

Бившият общински съветник Ангел Божидаров 
от много години има семеен хотел в Черноморец 
и заедно със съпругата си го управлява. Хвали 
се, че досега не е работил на загуба. Няма загу-
би и тази година въпреки противоречивите сиг-
нали в туризма. По Южното Черноморие малки-
те семейни хотели бяха пълни, особено от среда-
та на юли и първите дни на септември.

„Като разбрахме тази година, че ни пускат да 
работим, се чудехме със съпругата ми кой път да 
хванем, защото няколко години наред ние про-
даваме само пакети нощувка със закуска и вече-
ря. Мислехме, че няма да имаме клиенти и реши-

хме за това лято да пуснем само нощувка със за-
куска, защото ако пуснем и вечеря, трябва да 
назнача готвач и сервитьор, а това са близо три 
хиляди лева всеки месец заплата и осигуровки. 
Назначихме само камериерката“, разказва Бо-
жидаров.

Очакванията им за юни се оправдаха – по че-
тири-пет дена само две стаи са се заемали от ту-
ристи. От 10 юли нататък обаче палачинката се 
обръща. Между 10 и 15 юли хотелчето се напъл-
ва. „Старите ни клиенти си искат вечерята и ние 
пуснахме вечерята. Така стана, че половината 
бяха и с вечеря, а останалите само с нощувка и 
закуска. Това е още по-лошо, защото има и сво-
бодна консумация. Така се наложи всички да се 
въртим в обслужването“. Това продължи до 10 
септември.

За семейството на Божидаров, на фона на на-
чалото на сезона, категорично може да се каже, 
че сезонът е добър. Ако трябва да сравни с ми-
налата година – около 65-70% са туристите, кои-
то са ги посетили тази година. Причината е по-
късното стартиране на сезона. Като приходи съ-
що са доволни.

Що се касае до това, че в Слънчев бряг голя-
ма част от хотелите не отвориха, Божидаров е 
категоричен, че това е грешка. По негово мнение 
е трябвало да отворят и да направят далеч по-
ниски цени за българите.

„Те направиха грешка. Работиш само с чужди 
туристи, виждаш, че няма такива и затваряш хо-
тела. Назначи си 30-40% персонал, свали драс-
тично цените, направи ги като такива в Созопол. 
Да дойдат българи“, разсъждава на глас Божи-
даров. Многопосочен поглед върху сезона  

и различните типове хотели има Борис 
Минчев, който е и известно и уважава-
но име в бранша. Това лято той освен 
че управлява бургаския хотел „Аква“, 
разработва и хотел „Бумеранг“ в Слън-
чев бряг. Семейството на бургазлията 
от години има и малък  хотел в Обзор.

„Това лято със сигурност спечелиха 
малките курортни населени места. В 
градската среда, градският хотел има 
30-40% спад. Има огромен спад на ме-
роприятия, сватби, банкети, поради 
мерките за COVID-19. 90% е спадът на 
чужденците. В Слънчев бряг средната 
заетост за август бе 35%. Юли бе пълен 
срив. Изкарахме на минус.  

В Обзор всички са доволни от ав-
густ. Семейните хотели категорично са 
на печалба този летен сезон“, обобща-
ва хотелиерът. За бургаския хотел той 
подчертава, че се изкарва, но с 50% 
намален персонал.

 Ако трябва обаче да сравнява с ми-
налата година, какво е положението в 
градските хотели, Минчев е категори-
чен, че има огромен спад на обороти. 
По негови думи обаче във връзка с COVID-
вълната, няма масова продажба на хотели. 

Що се касае за планиране на следващите 
месеци или пък някакви мероприятия като Ко-
леда и Нова година, хотелиерът се въздържа, 

мотивът му е, че всичко зависи от това как ще 
се развива пандемията и какви ще са указа-
нията от здравните власти.

Като цяло обаче Борис Минчев е оптимист 
и е убеден, че туризмът ще го бъде, дори и да 
е необходимо да претърпи промени.

Сезонът  в Приморско бе 
много силен за българи и 
слаб за чужденци, така оп-
ределя отиващото си лято 
Тонка Вълчева. „Малките хо-
телчета и ресторантчета из-
караха печалба. Имаше 
страшно много българи. Те 
даже изкараха повече от оч-
акваното. Такива като нас, 
които работят в допълнител-
ните услуги и развлечения 
не знаем дали ще можем да 
си платим данъците и ремон-
тите. Екскурзии и мероприя-
тия почти не се организира-
ха. Българите са съсредото-

чени в ядене, пиене, плаж. 
От българите нищо не видя-
хме. Отсъствието на русна-
ците много ни повлия. Рабо-
техме изключително с гер-
манци, които пак бяха в мно-
го ограничен брой“, казва 
Вълчева.

Това, което са реализира-
ли като мероприятия е 1/4 от 
планираното и реализирано 
предходни сезони. „Мачът 
този сезон е 0:0. Има колеги, 
които изобщо не отвориха. 
Аз съм доволна, че все пак 
дадох работа на няколко чо-
века“, допълва жената.

Борис Минчев, хотелиер, управител на „Аква“:

Прекрасен август в Обзор, 
в Бургас - 30-40% спад

Ангел Божидаров, собственик на семеен хотел:

Сезонът стартира 
късно, но бе добър

Грешка бе, че хотелите в Слънчев бряг останаха затворени 

Тонка Вълчева, екскурзовод:

Българите са само за 
ядене, пиене, плаж

Борис Минчев има око за различните типове 
хотели, поставени в необичайната обстановка на 
пандемията

И през септември плажовете 
продължават да са пълни



Михаил КОЛЕВ

От ръководството на футболния „Черноморец“ (Бургас) взеха 
отношение по казуса със спортния комплекс в квартал „Акации-
те“. Както вече стана ясно между кредиторите, които са част от 
дружеството - собственик на базата и Община Бургас, ще започ-
нат преговори относно спортния комплекс и неговата собстве-
ност. Желанието на местния парламент е той да бъде върнат от-
ново на града. Към този момент стадионът, както и базата към не-
го, са собственост на изпадналия в несъстоятелност ПСФК „Чер-
номорец“ на Митко Събев.

В специално обръщение, адресирано до кмета на община Бур-
гас Димитър Николов, проф. Севдалина Турманова, председател 
на Общинския съвет - Бургас и до членовете на Общински съвет 
в морския град, „акулите“ апелират да се направи всичко възмож-
но той да бъде съхранен, защото е със статут на храм за бургаз-
лии. Ето какво още е написано в декларация на клуба: 

„Преди броени дни до нас достигна информация за започване-
то на преговори, посветени на разрешаване на заплетената ситу-
ация около собствеността на нашия исторически дом – стадион 
„Черноморец“. За пръв път от години град Бургас се изправя пред 
възможността да си върне отново контрола върху спортния ком-
плекс. Обръщаме се към вас с призив да не забравяте, че е ваш 
дълг да опазвате и умножавате общинската собственост. Стади-
он „Черноморец“ и едноименният спортен комплекс са развили 
толкова много талантливи деца, юноши, младежи и девойки от 
Бургас и региона, създали са национални, европейски, световни  
и олимпийски шампиони и са дали много поводи за радост на по-
читателите на различни видове спорт. За бургазлии този стадион 
е със статут на храм и затова се надяваме вие да направите всич-
ко по силите си, за да го съхраните за идните поколения. През по-
следните години Община Бургас направи много за развитие на 
спорта с подкрепата за клубовете и с инвестициите в спортна ин-
фраструктура. Но ако стадион „Черноморец“ и цялата база около 
него бъдат загубени, то тогава всичко ще е било напразно, а  спорт-
ните мечти на бургазлии ще бъдат ограбени. Г-жо председател, 
дами и господа общински съветници, г-н кмете, изпълнете вашия 
дълг и съхранете стадион „Черноморец“!“

Междувременно от „Черноморец“ стартираха подписка, с коя-
то да изразят желанието си спортният комплекс да бъде запа-
зен.

Казусът бе разискван и по време на заседание на Постоянна-
та комисия по спорт към Община Бургас. Членовете в нея бяха 
единодушни, че трябва да се активизират дейностите по прегово-
рите между двете страни, защото съществува реална опасност 
спортният комплекс да бъде „разпарчетосан“ и Общината да не 
успее да си върне цялата база. 

„Нужни са засилени преговори, времето работи против нас“, 
коментира общинският съветник Станимир Апостолов, а негови-
ят колега Красимир Калудов добави, че по време на срещите с 
кредиторите не бива да се тръгва на конфронтация.

Работните срещи между двете страни ще започнат в началото 
на октомври, като се очаква до 4 месеца да има намерено реше-
ние на проблема.

Михаил КОЛЕВ

Бизнесдамата Анелия Зла-
ткова, която е част от Съве-
та на директорите на „Нефто-
химик“ в оставка, заяви, че е 
готова да вземе акциите, ко-
ито Община Бургас притежа-
ва като дял в капитала. Това 
обаче е възможно да стане 
при няколко условия. За да 
се стигне до сделка Златко-
ва иска да бъде извършена 
ревизия фактура по фактура 
години назад в клуба. Освен 
това тя се е заела да води 
преговори със спонсори из-
вън Бургас, които да осигуря-
ват по 50-60 000 лева на ме-
сец за „шейховете“. Това 
трябва да стане до 20 октом-
ври, когато ще се избере нов 
борд на директорите. Причи-
ната спомоществователите 
да не бъдат от морския град, 
по думите на Златкова е, че 
заради компрометиращи но-
вини около „Нафтата“ мест-
ните фирми и бизнесмени не 
се навивали да дават пари. 

„Ще направя всичко въз-
можно да намеря спонсори, 
които да дават въпросната 

сума на месец, за да продъл-
жи съществуването на „Неф-
тохимик“. Искам и да бъде из-
вършена финансова провер-
ка, за да се види как са хар-
чени парите в годините пре-
ди нашият борд на директо-
рите да поеме клуба. Ако то-
ва се случи – готова съм да 
взема акциите на Община 
Бургас“, каза още тя по вре-
ме на заседание на Постоян-

ната комисия по спорт към 
Община Бургас.

По повод слуховете, че тя 
е обещала да осигури 500 000 
лева за „Нафтата“,  Анелия 
Златкова бе категорична, че 
такова обещание от нейна 
страна никога не е имало и 
това е „една мантра, която се 
върти постоянно в последно 
време“. 

„Не знам защо се говори 

това, но този слух започна да 
се коментира в много среди. 
За 2 години съм дала 372 000 
лева за „Нефтохимик“, като 
наскоро осигурих 50 000 ле-
ва. Самата аз не съм подава-
ла оставка от Борда на ди-
ректорите, нито съм присъст-
вала, когато се е взело и гла-
сувало това решение. Но 
след като съм част от Борда 
и решението е колективно, то 
следва, че и аз съм  дала сво-
ята оставка“, добави тя. 

Все още няма кандидати за 
нов борд на директорите при 
„шейховете“, стана ясно от 
изказване на общинския съ-
ветник Георги Маринчев и до-
бави, че до вторник този въ-
прос трябва да бъде решен. 
Община Бургас притежава 
80.82% от акциите на „Нефто-
химик“ и при сделка с Анелия 
Златкова пак ще помага фи-
нансово на бургаския клуб, 
въпреки че вече няма да е 
част от собствеността му.

В момента ситуацията в 
славния от 90-те години отбор 
е изключително тежка, което 
си личи и от резултатите на 
тима. В последния кръг от 
шампионата на Втора лига, 
„Нефтохимик“ загуби дома-
кинството си на „Кариана“ 
(Ерден) с 0:4.

Днес футболистите на Вик-
торио Павлов гостуват на 
„Пирин“ в двубой от осмия 
кръг на първенството. „Шей-
ховете“ заемат предпослед-
ното 16-о място в класиране-
то, с актив от 2 точки.

„Черноморец“ към Общината: 

Запазете стадиона, той 
е храм за бургазлии

Шампионите от „Нефтохимик 2010“ 
и бронзовият медалист на Румъния 
„Динамо“ (Букурещ) завършиха на-
равно във втората контрола. Бургаз-
лии и съперникът им не успяха да из-
лъчат победител в двубоя, приключил 
2:2 (22:25, 25:20, 23:25, 25:17). Тре-
ньорът на бургазлии Николай Желяз-
ков даде шанс на всички играчи, с из-
лючение на контузения за момента 
Валентин Братоев. В първата контро-
ла между двата отбора „Нефтохимик“ 

победи „Динамо“ с 3:1 гейма. Отбо-
рът заминава за Австрия, където ще 
играе в квалификационния кръг на 
най-престижния европейски турнир - 
Шампионската лига. Съперници на 
бургазлии ще бъдат руският „Дина-
мо“ (Москва) с Цветан Соколов в със-
тава и австрийският СК „Задруга Айх/
Доб. Трите тима ще изиграят два по-
следователни турнира от 27 септем-
ври до 2 октомври в австрийския град 
Блайбург.

Шампионите с равенство 
срещу „Динамо“ (Букурещ)

Бизнесдама взима 
„нефтохимик“, но при 
определени условия

Чф

Cтра ни ца 18 25-28 СЕПтЕМВри 2020

ФУтБОЛ

О Б Я В А
Община Айтос открива процедура за провеждане на кон-

курс за избор на управител на общинското търговско дру-
жество “Генгер” ЕООД – гр.Айтос.

І. Изисквания и критерии, на които трябва да отговарят 
кандидатите:

1. Образование – висше, образователна степен – ми-
нимум бакалавър;

2. Специалност – икономика;
3. Трудов стаж по специалността – минимум 5 години.
Управленски опит в ресторантьорство и туризъм и/или 

владеенето на чужд език е предимство.
4.Кандидатът следва да отговаря и на следните изисква-

ния:
5. Да не e осъждан за умишлено престъпление от общ 

характер; 
6. Да не е лишен от правото да заема съответната длъж-

ност;
7.Да не е обявен в несъстоятелност като едноличен тър-

говец или неограничено отговорен съдружник в търговско 
дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали 
неудовлетворени кредитори;

8. Да не е бил член на управителен или контролен ор-
ган на дружество, съответно кооперация, прекратени по-
ради несъстоятелност през последните две години преди 
назначаването, ако са останали неудовлетворени креди-
тори;

9. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съ-
жителство, роднина по права линия, по съребрена линия 
– до четвърта степен включително, и по сватовство – до 
втора степен включително, на управител или член на ко-
лективен орган за управление и контрол на същото пуб-
лично предприятие;

10. Да не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 
1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на ко-
рупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуще-
ство, не е член на политически кабинет и секретар на об-
щина;

11. Да не извършва търговски сделки от свое или от 
чуждо име;

12. Да не е съдружник в събирателни, в командитни дру-
жества и в дружества с ограничена отговорност;

13. Да не е управител или член на изпълнителен или 
контролен орган на друго публично предприятие; 

ІІ. Заявленията за участие в конкурса следва да са при-
дружени със следните документи:

1. Диплом за завършено висше образование;
2. Медицинско удостоверение – за кандидатите, които 

за срок по-дълъг от 3 месеца са преустановили трудовата 
си дейност;

3. Свидетелство за съдимост;
4. Европейски формат на автобиография / CV /;
5. Справка с вписани в хронологичен ред заеманите до 

момента длъжности;
6. Копие от трудова / служебна книжка;
7. Декларация по чл.20, ал.1 от Закона за публичните 

предприятия
8. Копие от документ за самоличност;
9. Декларация за лични данни.
ІІІ. Конкурсът ще се проведе на два етапа:Първи етап – 

допускане по документи; Втори етап – представяне и за-
щита на бизнес-програма.

ІV. Срок и място  за подаване на документите – до16:00ч. 
на 12.10.2020г. в Център за услуги и информация на граж-
даните.

V. Комисията ще извърши проверка по допустимостта 
на подадените документи на кандидатите, отговарящи на 
изискванията на 13.10.2020г.

VІ.  На 14.10.2020г . допуснатите кандидати ще бъдат 
писмено уведомени.

VІІ. В 10 - дневен срок от уведомяването, допуснатите 
участници следва да представят в запечатан, непрозрачен 
плик своите бизнес-програми и предложения за решава-
не проблемите на дружеството. Бизнес-програмите се пред-
ставят в Център за услуги и информация на гражданите. В 
същият срок ще им бъде предоставен проекто- договор за 
управление и да изразят становище по него. Проекто-до-
говорът се предоставя от Център за услуги и информация 
на гражданите.

VІІІ.Защитата на представената програма  и събеседва-
не ще се извърши на 28.10.2020г. 

ІХ. След изслушване на кандидатите в 3-дневен срок ко-
мисията ще извърши класиране и състави протокол, кой-
то ще се връчи на Кмета на община Айтос за утвърждава-
не.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на община Айтос

О Б Я В А
Община Айтос открива процедура за провеждане на кон-

курс за избор на управител на общинското търговско дру-
жество “Медицински център I” ЕООД – гр.Айтос.

І. Изисквания и критерии, на които трябва да отговарят 
кандидатите:

1. Образование – висше, образователна степен – ма-
гистър;

2. Специалност : медицина с призната специалност или 
стоматология  и  квалификация по здравен мениджмънт.

3. Трудов стаж като лекар, съответно като лекар по ден-
тална медицина  – минимум 5 години.

Кандидатът следва да отговаря и на следните изисква-
ния: 

4.Да  не е поставен под запрещение;
5. Да не e осъждан за умишлено престъпление от общ 

характер; 
6. Да не е лишен от правото да заема съответната длъж-

ност;
7.Да не е обявен в несъстоятелност като едноличен тър-

говец или неограничено отговорен съдружник в търговско 
дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали не-
удовлетворени кредитори;

8.Да  не е бил член на управителен или контролен ор-
ган на дружество, съответно кооперация, прекратени пора-
ди несъстоятелност през последните две години преди на-
значаването, ако са останали неудовлетворени кредито-
ри;

9. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съ-
жителство, роднина по права линия, по съребрена линия – 
до четвърта степен включително, и по сватовство – до вто-
ра степен включително, на управител или член на колекти-
вен орган за управление и контрол на същото публично 
предприятие;

10.Да  не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 
1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на ко-
рупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуще-
ство, не е член на политически кабинет и секретар на об-
щина;

11. Да не извършва търговски сделки от свое или от чуж-
до име;

12. Да не е съдружник в събирателни, в командитни дру-
жества и в дружества с ограничена отговорност;

13. Да не е управител или член на изпълнителен или кон-

тролен орган на друго публично предприятие; 
ІІ. Заявленията за участие в конкурса следва да са при-

дружени със следните документи:
1. Диплом за завършено висше образование;
2. Медицинско удостоверение – за кандидатите, които 

за срок по-дълъг от 3 месеца са преустановили трудовата 
си дейност;

3. Свидетелство за съдимост;
4. Европейски формат на автобиография / CV /;
5. Справка с вписани в хронологичен ред заеманите до 

момента длъжности;
6. Копие от трудова / служебна книжка;
7. Декларация по чл.20, ал.1 от Закона за публичните 

предприятия
8. Копие от документ за самоличност;
9.  Декларация за лични данни
ІІІ. Конкурсът ще се проведе на два етапа:Първи етап – 

допускане по документи; Втори етап – представяне и защи-
та на бизнес-програма.

ІV. Срок и място  за подаване на документите – до 16:00ч. 
На 12.10.2020 г.в Център за услуги и информация на граж-
даните.

V. Комисията ще извърши проверка по допустимостта 
на подадените документи на кандидатите, отговарящи на 
изискванията на.13.10.2020г.

VІ.  На 14.10.2020г . допуснатите кандидати ще бъдат 
писмено уведомени.

VІІ. В 10 - дневен срок от уведомяването, допуснатите 
участници следва да представят в запечатан, непрозрачен 
плик своите бизнес-програми и предложения за решаване 
проблемите на дружеството. Бизнес-програмите се пред-
ставят в Център за услуги и информация на гражданите. В 
същият срок ще им бъде предоставен проекто- договор за 
управление и да изразят становище по него. Проектодого-
ворът се предоставя от Център за услуги и информация на 
гражданите.

VІІІ.Защитата на представената програма  и събеседва-
не ще се извърши на 28.10.2020г. 

ІХ. След изслушване на кандидатите в 3-дневен срок ко-
мисията ще извърши класиране и състави протокол, който 
ще се връчи на кмета на община Айтос за утвърждаване.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на община Айтос

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

„Пълна лъжа е, 
че съм обещала 
500 000 лева  
за клуба“, 
коментира тя

Анелия Златкова
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„Черноморски фар“

Ива е възпитаник на  емблематич-
ния тандем  проф. Крикор Азарян и 
доц. Тодор Колев, който я е научил  
да развива вкус, за да има свобода!  
„Актьорът трябва да стига до абсурд, 
но това изисква висока културна хиги-
ена и вкус, затова  развивайте вкус!” 
– завещал й професор Азарян. 

След дълго отсъствие от страна-
та, Ива Тодорова се завърна с бля-
сък – представлението й „Прият-
но ми е, Ива“ взе наградите  „Икар“ 
2019 за главна женска роля и за дра-
матургия.

Тя обаче не се промени, всеки път 
играе, за да се случи  „магията“.

Ива обича Бургас от дете, когато 
прекарвала  летата си като гост на 
приятелка на баба си. 

Спомените й са, „че се е спуквала 
от игри до тъмно“.

С радост се връща тук този петък,  
25-и септември, за да зареди с енер-
гия всички, които не са успели да я 
гледат през лятото в двора на Фло-
рата.  Намира го за най-подходящо-
то място за своето откровение с пуб-
ликата.  

На въпрос за идеята за спектакъ-
ла, актрисата казва, че винаги е иска-
ла да направи представление за жи-
вота между две държави, между две 
професии, между два свята – този на 
фантазията и на реалността. Тя е убе-
дена, че реалният свят и живот в пъ-
ти надминават онова, което може да 
роди  човешката фантазия.

„Аз си мислех, че съм написала тра-
гедия, а хората се скъсват от смях и си 
тръгват окрилени, че всеки живот има 
смисъл и си заслужава да се вгледа-
ме в него. Да, аз разказвам една моя 
история, но идеята ми беше публика-
та да си тръгва щастлива със собст-
вения си живот и битки“.

Представлението регистрира  по-
следните 20 години на живота й, с 

абсурдите и шегите, в които неусет-
но или нарочно Ива се е въвличала. 
Но този процес е безкраен и той се 
нарича „опознай себе си”. Без пре-
тенции, без самозаблуди, или пък 
именно минавайки и през това, мал-
ко по малко откриваме кои сме ре-
ално. Разочароваме се от себе си, 
после постепенно се радваме, че 
сме именно такива, а и на всичко-
то отгоре имаме мощ и инструмен-
ти да се подобряваме.  Но трябва да 
знаем какво да подобряваме и това 
познание е път. И този път е колко-
то трагичен, толкова и ужасно сме-
шен. Особено, когато е на сцената, 
поставен под лупата на уважаемия 
зрител, комедията е неминуема. Пуб-
ликата не можеш да я залъгваш със 
смешки, тя е строг ценител на до-
брата комедия. 

Хората гледат представлението 
по няколко пъти, като хапче антис-
трес, хапче радост, хапче кураж и 
кой знае още какво вълшебно „лю-
карство”, както казва Пипи, се крие 
в едно представление.

Наричат „Приятно ми е, Ива“ - „би-
жуто“ на театралния сезон. 

Не го пропускайте! Тази вечер от 
20 часа, в двора на Флората!

Иван СИМЕОНОВ

Легендата на футболния „Чер-
номорец” (Бургас) Рали Халачев 
и съпругата му Мария отпразнува-
ха своята диамантена 60-годишна 
сватба. И двамата са бивши спор-
тисти, като именно спортът е станал 
причина за запознанството им. 

Бати Рали, както го наричат всич-
ки, които го познават и уважават, 
е известен футболист на бургаския 
„Ботев”, впоследствие „Черномо-
рец”. Местен патриот, цялата му 
кариера е преминала в отбора на 
„акулите”, въпреки че е имал и други 
възможности извън Бургас, където 
да продължи развитието си.

Той е с основен дял за влизането 
на отбора в „А” група през 1965 годи-
на. От спортно семейство е, двамата 
му братя също са известни футболи-
сти. По-големият се казва Димитър, 
а по-малкият – Тотко, но той носи 
друга фамилия – Дремсизов.

След приключването на футбол-
ната си кариера Бати Рали дълги го-
дини работи като треньор и спор-
тен деятел в любимия си „Черномо-
рец”, както и в чужбина.

Съпругата му Мария е баскет-
болистка в „Ботев” (Бургас). Още 
като ученичка, на 17 години, е но-
сител на сребърен медал от Репу-
бликанското първенство за жени. 
Впоследствие е отдадена на се-
мейството и работата си – уважа-
ван учител е.

Рали и Мария се радват на дъще-
ря и син, на внуци и правнуци. Съз-
дали са здраво и сплотено семей-
ство, което с успех се бори и прео-
долява трудностите в живота. Близ-
ките и приятелите им им пожелават 
още дълги години здраве и семей-
но щастие.
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Легенда на „Черноморец” и жена му 
отбелязаха 60 години от сватбата

Икарова постановка идва 
отново на бургаска сцена 

Нарастващото въздействие на ка-
ламитетните проявления на насеком-
ни вредители и болести с масови по-
вреди, причинени от екстремни при-
родни явления, допринасят за пови-
шаване на уязвимостта на горите към 
неблагоприятни условия и намалява-
не на устойчивостта на горските еко-
системи. Влошеното състояние на иг-
лолистните гори не е само български 
проблем, той е свързан с оцеляване-
то на горите в югоизточната част на 
Европа. Сътрудничеството между бъл-
гарските и турските власти осигуря-
ва интегрирани методи за превенция, 
чрез които да се контролират проце-
сите в горските екосистеми. 

В периода 28-30 септември в гр. 
Созопол, Регионална дирекция по го-
рите, в качеството си на водещ парт-
ньор, съвместно с Дирекция по управление на горите 
– Къркларели организира тридневен семинар на те-
ма: "Прилагане на превантивни и интегрирани методи 
в иглолистните насаждения с цел подобряване на тях-
ното състояние". С тази инициатива продължава из-
пълнението на трансграничен проект „ЗДРАВЕ ЗА ГО-
РАТА“ с реф. № СВ005.2.12.016 по договор за суб-
сидия № РД-02-29-185/23.07.2019 г.

Проектът е на стойност 116 080.13 Евро с продъл-
жителност 15 месеца и е съфинансиран от Европей-
ския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП за тран-
сгранично сътрудничество България – Турция, CCI 
2014TC16I5CB005.

Общата цел на проекта е: Изграждане на монито-
рингова мрежа за проследяване динамиката на по-
пулация при корояда в изкуствено създадените игло-
листни култури. 

Реализирането на проекта ще доведе до следните 
резултати: изготвяне на анализ и оценка на фитоса-
нитарното състояние на иглолистните култури с цел 
вземане на управленски решения за стопанисването 

и поддържане на здрави горски екосистеми в района 
на Черноморското крайбрежие и Странджа. Ще бъдат 
обменени добри практики за устойчиво ползване и уп-
равление на общите природни ресурси. Предвижда се 
подобряване на техническите възможности на двамата 
партньори за извършване на специализирани изслед-
вания. Крайният резултат е създаване на база данни, 
необходими за дългосрочно проучване на иглолистни-
те гори, които са част от горските екосистеми в Чер-
номорското крайбрежие и Странджа. 

Екипите на проекта имат допълнителния стимул за 
работа от факта, че този проект надгражда резултати-
те от другите съвместни проекти за опазване на окол-
ната среда на българските и турските колеги, реали-
зирани с европейско финансиране. 

„Здраве за гората“ е резултат от изпълнението на 
Меморандума за сътрудничество, подписан между Ре-
гионална дирекция по горите - Бургас и Регионална ди-
рекция по горите - Истанбул през 2014 г. и потвърж-
дава мисълта, че за лесовъдите няма други граници, 
освен на отделите и подотделите.

Български и турски лесовъди ще вземат участие в тридневен 
семинар в Созопол на тема: „Прилагане на превантивни 
и интегрирани методи в иглолистните насаждения с цел 

подобряване на тяхното състояние“ по трансграничен проект 
„Здраве за гората“ с реф. № СВ005.2.12.016 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз,  
чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП  

България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието  
на публикацията е отговорност единствено на Регионална дирекция  

по горите - Бургас и по никакъв начин не трябва да се възприема  
като израз на становището на Европейския съюз. 

Ива Тодорова прекарвала 
летата край морето 

Бургас 8000, бул. „Ст. Стамболов“ 73
тел. 056 / 703 003, e-mail: info.bs@heartandbrain.bg

Хиляди спасени сърца
Проф. д-р Владимир 
Данов, д.н.  

Д-р Наталия
Дочева

Доц. д-р Николай 
Димитров, д.н.

Д-р Владимир 
Корновски
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