
Ãîä. XXXIV áð. 1/8123/  Áóð ãàñ, 6-7 ÿíóàðè 2020 ã.

Це на 1.00 лв. www.faragency.bg

Ñ
Ò
Ð
. 
3

Ñòð. 

4-5

Áåç ìíîãîåòàæåí ïàðêèíã íà 
áóëåâàðä „Äåìîêðàöèÿ“

Áåç ìíîãîåòàæåí ïàðêèíã íà 
áóëåâàðä „Äåìîêðàöèÿ“

100 години

100 години

ÍÎÂÈ ÊËÞ×ÎÂÈ ÑÃÐÀÄÈ 
ÎÒÂÀÐßÒ ÂÐÀÒÈ

Ãåîðãè ÐÓÑÈÍÎÂ

Íîâàòà 2020-à ùå ñå îêàæå èçêëþ÷èòåë-
íî íàòîâàðåíà îòêúì ðÿçàíå íà ëåíòè÷êè â 
Áóðãàñ. Î÷àêâà ñå êëþ÷îâè è çíà÷èìè îá-
ùåñòâåíè ñãðàäè äà îòâîðÿò âðàòè ñëåä ðå-
ìîíòèòå ïðè åäíè è ïîñòðîÿâàíåòî èì ïðè 
äðóãè.

Â ñïèñúêà âëèçà Äîìúò íà Íåôòîõèìèêà. 
Ñãðàäàòà ùå áúäå èçöÿëî ïðîìåíåíà ïî ïðî-
åêò â ðàçìåð íà 5 151 385 ëåâà. Ñïîðåä óñëî-
âèÿòà íà ïðîåêòà íà äîãîâîð çà áåçâúçìåçä-
íà ôèíàíñîâà ïîìîù, Îáùèíà Áóðãàñ å çà-
äúëæåíà äà îñèãóðè èçäàâàíåòî â ïîëçà íà 
Ìèíèñòåðñòâîòî íà ðåãèîíàëíîòî ðàçâèòèå 
è áëàãîóñòðîéñòâî – çàïèñ íà çàïîâåä, êîÿ-
òî äà ãàðàíòèðà àâàíñîâîòî ïëàùàíå â ðàç-
ìåð äî 1 406 725,95 ëåâà. Ïî âðåìå íà îòêðè-
âàíåòî íà ðåìîíòíèòå äåéíîñòè, çàìåñòíèê-
êìåòúò Éîðäàíêà Àíàíèåâà îáÿñíè, ÷å ñå î÷-
àêâà Äîìúò íà Íåôòîõèìèêà äà îòâîðè âðà-
òè çà Íèêóëäåí.

Ïðåç òàçè ãîäèíà ðåìîíòúò íà Íåìñêàòà 
áîëíèöà, êîÿòî ùå ñå ïðåâúðíå â äîì íà 
Ðåãèîíàëíàòà áèáëèîòåêà „Ïåéî ßâîðîâ“, 
ñúùî òðÿáâà äà å ãîòîâ. Ðåìîíòíèòå äåé-
íîñòè çàïî÷íàõà ïðåç ëÿòîòî íà 2019-à. 

„ÁÈ Áóðãàñ 2019“ ÄÇÇÄ ùå ðåìîíòèðà ñãðà-
äàòà. Îáùåñòâåíàòà ïîðú÷êà áå îáÿâåíà 
íà 25 ôåâðóàðè ñ ïðåäìåò: „Ðåêîíñòðóêöèÿ 
è ïðåóñòðîéñòâî íà ñúùåñòâóâàùà ñãðà-
äà â êóëòóðíî-îáðàçîâàòåëåí öåíòúð çà 
ñúâðåìåííî èçêóñòâî è áèáëèîòåêà, íà-
õîäÿùà ñå â öåíòðàëíàòà ÷àñò íà ãðàä 
Áóðãàñ". Ïðîãíîçíàòà ñòîéíîñò íà ïðîåêòà å 
6 736 809,14 ëåâà áåç ÄÄÑ. Ôèíàíñèðàíåòî 
ùå áúäå ÷ðåç Îïåðàòèâíà ïðîãðàìà „Ðåãèîíè 
â ðàñòåæ". Çàëîæåíèÿò ñðîê çà èçïúëíåíèå å 
íå ïî-äúëúã îò 380 êàëåíäàðíè äíè.

Ôèëõàðìîíèÿòà å äðóãàòà çíà÷èìà ñãðàäà, 
÷èéòî ðåìîíò òðÿáâà äà áúäå çàâúðøåí ñúâ-
ñåì ñêîðî. Îñíîâíàòà ñòîéíîñò íà îáåêòà å 
1 823 501,80 ëâ. ñ ÄÄÑ. 1 000 000 ëåâà ñà îòïóñ-
íàòè öåëåâî îò Ìèíèñòåðñòâî íà êóëòóðàòà. 
900 000 ëåâà ùå áúäå ó÷àñòèåòî íà Äúðæàâíà 
îïåðà, êîÿòî ùå òåãëè êðåäèò íà òàçè ñòîé-
íîñò. Òîé ùå áúäå îáåçïå÷åí îò Îáùèíà 
Áóðãàñ ñ ðåøåíèå íà Îáùèíñêèÿ ñúâåò.

Êîíãðåñíèÿò öåíòúð íà Ìîðñêà ãàðà, êàê-
òî è ñïîðòíàòà “Àðåíà - 
Áóðãàñ“ ñúùî ñà ñðåä âà-
æíèòå ñãðàäè, êîèòî ùå 
ïîñðåùíàò ïîñåòèòåëèòå 
ñè ïðåç íîâàòà ãîäèíà.
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Íîâàòà 2020-à ùå ñå îêàæå èçêëþ÷èòåë-
íî íàòîâàðåíà îòêúì ðÿçàíå íà ëåíòè÷êè â 
Áóðãàñ. Î÷àêâà ñå êëþ÷îâè è çíà÷èìè îá-

„ÁÈ Áóðãàñ 2019“ ÄÇÇÄ ùå ðåìîíòèðà ñãðà-
äàòà. Îáùåñòâåíàòà ïîðú÷êà áå îáÿâåíà 
íà 25 ôåâðóàðè ñ ïðåäìåò: „Ðåêîíñòðóêöèÿ 
è ïðåóñòðîéñòâî íà ñúùåñòâóâàùà ñãðà-
äà â êóëòóðíî-îáðàçîâàòåëåí öåíòúð çà 

Â ñïèñúêà ñà Êóëòóðåí äîì íà 
Íåôòîõèìèêà, Áèáëèîòåêàòà, 

Êîíãðåñåí öåíòúð äî Ìîðñêà ãàðà
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Дона МИТЕВА

Януари започва да по-
казва характер и темпера-
турите, дори и в Бургас, 
край морето, вече грави-
тират около нулата и под 
нея. Затова и Центърът за 
временно настаняване на 
бездомни лица в Бургас е 
със запълнен капацитет, 
потвърди управителят Или-
ян Павлов. Капацитетът му 
е 30 души. В него домуват 
четири жени и 26 мъже.

„В момента няма сигнал 
от Дирекция „Социално 
подпомагане“ за хора, ко-
ито трябва да бъдат наста-
нени. Ако в близките дни 
някой подаде документи – 
няма да го оставим на ули-
цата, стига да не си е из-
разходил полагаемите 
дни“, коментира управите-
лят.

Всеки от нуждаещите се 
има право на 6 месеца 
престой за година в Цен-
търа. От откриването му 

през 2013 година до сега 
горе-долу контингентът е 
един и същ и познат на ра-
ботещите в него. Повечето 
от бездомните използват 
да бъдат на топло януари, 
февруари и март, октом-
ври, ноември и декември.

Има случаи, в които се 
появяват и хора, изразхо-
дили напълно лимита си за 
престой. „Още при наста-
няването обясняваме на 
колко месеца престой все-
ки има право. Затова и 
ако дойде човек, който е 
приключил с лимита си – 
нямам право да го наста-
ня“, коментира управите-
лят. От чисто човешка 
гледна точка се знае, че 
има и компромиси, с които 
не трябва да се злоупотре-
бява, и в студените зимни 
дни, при криза, под по-
крив за няколко дни може 
да остане и такъв човек.

Основното условие към 
обитателите на дома е те 
да се подчиняват на дис-
циплината и реда, въведе-
ни в него. За никой не е 
тайна обаче, че по-голя-
мата част от получаващи-
те тази грижа се държат 
здраво за бутилката и вся-
ка стотинка превръщат в 
алкохол. „Гледаме по вся-
какъв начин да овладява-
ме ситуацията и да не до-
пускаме нарушаване на 
реда в Центъра, да няма 
конфликти между домува-
щите или пък с персона-
ла“, обяснява Павлов.

В Центъра за временно 
настаняване на бездомни 
лица се приемат физиче-
ски и психически здрави  
хора, които могат сами да 
се обслужват, защото ня-
ма санитари, нито други 
лица, които да полагат 
грижи за лежащо болни 
или инвалиди.

„Част от онези хора, ко-
ито са идвали да изкарат 

зимата при нас, сега ня-
мат желание, защото огра-
ничих, да не кажа – кате-
горично забраних пиенето  
на алкохол. На тях това не 
им действа добре и зато-
ва предпочитат улицата, 
където никой не ги огра-
ничава и не им прави за-
бележка“,  обяснява Пав-
лов. Затова и бургазлии 
виждат хора по пейките 
или сврени в подблокови-
те пространства и през 
зимата. Те избират чаш-
ката пред топлата стая в 
Центъра.

Управителят се сеща за 
един случай от миналата 
година, когато сигнал в 
социалната мрежа се бе 
разпространил мълние-
носно и бе събрал какви 
ли не коментари за мъж, 
който лежи на една от го-
лемите автобусни спирки 
на Бургас в студа. „Стана 
много голяма дискусия, 
как може човек да студу-
ва и никой да не му обръ-

ща внимание. Взехме го в 
дома по разпореждане на 
кмета Димитър Николов. 
Първоначално го приеха в 
болницата да го прегледат 
как е със здравето. На 
другия ден ми го докараха 
в Центъра – подвижен, об-
служва се сам – отговаря 
на изискванията за наста-
няване при нас. Заведох 
го в стаята – показвам му 
леглото, а той категори-
чен: „Аз не ща да оставам 
тука! Искам на улицата“. 
Опитах се да го накарам 
поне една вечер да прес-
пи в дома, да се стопли и 
отпусне, а защо не и да 
промени решението си. 
Не се получи. Замина си“, 
разказа управителят.

Изборът да прекарваш 
дните си на студа или в 
Центъра за бездомни си 
остава личен: топлината и 
уютът срещу чашката и 
алкохола – всеки от хора-
та, поставени до стената 
на живота, избира сам.

Бездомници пред дилема 
центърът за временно настаняване на бездомни лица - пълен
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Живеем във време, ко-
гато фалшивите новини се 
превръщат в основния ин-
струментариум на хибрид-
ните войни.

Всеки ден се организи-
рат и  разкриват лабора-
тории, където се продуци-
рат фалшивите медийни 
кампании, а фалшивите 
каузи възпроизвеждат и 
фалшиви герои. 

Няма да е пресилено, 
ако кажем, че пред очите 
ни се извършва подмяна 
на обществения елит.

До голяма степен за 
участниците в обществе-
но-политическите процеси 
няма значение какъв е ин-
телектуалният им потенци-
ал, а колко добри са тех-
ните PR-специалисти и 
лични имиджмейкъри. Тре-
вожна е и статистиката, че 
PR-специалстите вече са в 
пъти повече от практику-
ващите журналисти в стра-
ната. 

Да, професията журна-
лист е в опасност, но за да 
си репортер в днешно вре-
ме освен интелект се из-
исква характер и устойчи-
ва ценностна система.

Утвърдените и или т.нар. 
традиционни медии, сме 
принудени да реализира-
ме своята дейност в една 
крайно фрагментирана и  
замърсена информацион-
на среда. 

Към този момент зако-
нодателят отказва да овла-
дее епидемията от роене 
на онлайн адреси, с пре-
тенциите да бъдат медии. 

В същото време тези 
млади медийни проекти, в 
повечето случаи заченати 
„ин витро", усилено се  съ-
противляват  срещу плахи-
те опити за регулация, ко-
ито най-често се заклей-
мяват като посегателство 
срещу свободата на сло-
вото.

Продължават да се ре-
гистрират дружества и в 
сферата на медиите с ка-
питал от по 2 лева, които 
много напомнят на кухите 
фирми на ДДС-измамни-
ците. 

ЗА ЩО
Свободата на 

словото изисква 
отговорност!

ДИМИТър нИКОЛОВ
Издател на  

„Черноморски фар“  
и председател  
на уС на БАрМ

на стр. 6
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Спецпрокуратурата поиска отстраняване 
от длъжност на николай димитров

Георги руСИнОВ

Ден след като най-на-
края Николай Димитров 
седна на кметския стол в 
Несебър, Специализира-
ната прокуратура внесе в 
Специализирания наказа-
телен съд искане за от-
страняването му от длъж-
ност.

На 23 декември 2019-а 
Специализираният нака-
зателен съд измени мяр-
ката за неотклонение на 
Димитров от „Задържане 
под стража“ в „Гаранция в 
пари“ в размер на 50 000 
лева. Съдът определи, че 
не е налице опасност той 
да се укрие, отпаднала е и 
опасността да извърши 
ново престъпление, докол-
кото са събрани значите-
лен обем доказателства 
по досъдебното производ-
ство.

Четири дни по-късно га-
ранция му бе внесена и 
той бе освободен от арес-

та. От 2 януари започна да 
изпълнява служебните си 
функции. Димитров тогава 
отказа коментар пред ме-
диите като заяви, че е ка-
зал всичко по време на 
клетвата си. Тогава той 
обясни на присъстващите 
в залата общински съвет-
ници и граждани, че е не-
винен.

От Специализираната 
прокуратура поясняват, че 
са поискали отстранява-
нето му от длъжност до 
приключване на досъдеб-
ното производство, тъй ка-
то в качеството си на кмет 
той е основен работодател 
на голям брой фирми и ли-
ца в общината и разполага 
с възможности да повлияе 
на свидетели.

Репортер на „Черномор-
ски фар“ се свърза с адво-
ката на Димитров - Петър 
Атанасов, който обаче за-
яви, че е воля на клиента 
му темата да не се комен-
тира.

„Черноморски фар“

Нов случай на грип е ре-
гистриран в Бургас. Това 
съобщи д-р Величка Гри-
горова от РЗИ – Бургас. 
„На 3-и януари, следобед, 
получихме данни от Рефе-
рентната лаборатория на 
Националния център за 
заразни и паразитни бо-
лести за още един потвър-
ден случай на грип от об-
ласт Бургас, с което слу-
чаите станаха три”, каза 
тя за „Нова телевизия“. 

„Към момента нямаме 
изпратени други проби, но 
при съмнения за грип се 
вземат проби и се изпра-
щат към лабораторията”, 
каза още тя. Жената е от 
Средец.

Как да избегнем грипа 
през зимата

„От началото на сезона 
заболеваемостта е ниска 
за сезона. През послед-
ните 2 седмици наблюда-
ваме спад на регистрира-
ните случаи, които са мно-

го по-малко от нормални-
те стойности за сезона. 
Ако направим съпоставка 
със заболеваемостта за 
същия период през пре-
дходния сезон, ще видим, 
че през този имаме много 
по-ниска заболеваемост 
от остри респираторни за-
болявания”, коментира 
Величка Григорова.

„Черноморски фар“

Съученици и учители на 19-годиш-
ния Николай Панайотов от Айтос 
скърбят за него. Момчето заги-
на в петък сутринта при катастро-
фа в центъра на града. „Поредната 
жертва на необявената война на 
пътя! Един млад и усмихнат човек, 
Николай Панайотов, загуби живота 
си! Съболезнования на семейство-
то! Ще го запомним с добро! Поклон 
пред паметта му!“, пишат те.

Припомняме, че инцидентът е ста-
нал около 5:25 часа на айтоската ули-
ца „Славянска“ до дом № 74, поради 
движение с несъобразена скорост 
при навлизане в десен завой.

Тогава Панайотов самостоятелно 
катастрофирал като се блъснал стра-
нично в крайпътно дърво с автомоби-
ла си „Фолксваген Пасат“. Младежът 
загинал на място. Установено е, че 
айтозлията имал шофьорска книж-
ка от една година и по време на път-
ния инцидент не ползвал обезопаси-
телен колан.

По случая е образувано досъдебно 
производство. Ще стане ясно и дали 
Николай е бил зад волана пиян.

„Ботевци“ в айтос скърбят 
за 19-годишния николай

Нов случай на 
грип в областта
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Дона МИТЕВА

Януари започва да по-
казва характер и темпера-
турите, дори и в Бургас, 
край морето, вече грави-
тират около нулата и под 
нея. Затова и Центърът за 
временно настаняване на 
бездомни лица в Бургас е 
със запълнен капацитет, 
потвърди управителят Или-
ян Павлов. Капацитетът му 
е 30 души. В него домуват 
четири жени и 26 мъже.

„В момента няма сигнал 
от Дирекция „Социално 
подпомагане“ за хора, ко-
ито трябва да бъдат наста-
нени. Ако в близките дни 
някой подаде документи – 
няма да го оставим на ули-
цата, стига да не си е из-
разходил полагаемите 
дни“, коментира управите-
лят.

Всеки от нуждаещите се 
има право на 6 месеца 
престой за година в Цен-
търа. От откриването му 

през 2013 година до сега 
горе-долу контингентът е 
един и същ и познат на ра-
ботещите в него. Повечето 
от бездомните използват 
да бъдат на топло януари, 
февруари и март, октом-
ври, ноември и декември.

Има случаи, в които се 
появяват и хора, изразхо-
дили напълно лимита си за 
престой. „Още при наста-
няването обясняваме на 
колко месеца престой все-
ки има право. Затова и 
ако дойде човек, който е 
приключил с лимита си – 
нямам право да го наста-
ня“, коментира управите-
лят. От чисто човешка 
гледна точка се знае, че 
има и компромиси, с които 
не трябва да се злоупотре-
бява, и в студените зимни 
дни, при криза, под по-
крив за няколко дни може 
да остане и такъв човек.

Основното условие към 
обитателите на дома е те 
да се подчиняват на дис-
циплината и реда, въведе-
ни в него. За никой не е 
тайна обаче, че по-голя-
мата част от получаващи-
те тази грижа се държат 
здраво за бутилката и вся-
ка стотинка превръщат в 
алкохол. „Гледаме по вся-
какъв начин да овладява-
ме ситуацията и да не до-
пускаме нарушаване на 
реда в Центъра, да няма 
конфликти между домува-
щите или пък с персона-
ла“, обяснява Павлов.

В Центъра за временно 
настаняване на бездомни 
лица се приемат физиче-
ски и психически здрави  
хора, които могат сами да 
се обслужват, защото ня-
ма санитари, нито други 
лица, които да полагат 
грижи за лежащо болни 
или инвалиди.

„Част от онези хора, ко-
ито са идвали да изкарат 

зимата при нас, сега ня-
мат желание, защото огра-
ничих, да не кажа – кате-
горично забраних пиенето  
на алкохол. На тях това не 
им действа добре и зато-
ва предпочитат улицата, 
където никой не ги огра-
ничава и не им прави за-
бележка“,  обяснява Пав-
лов. Затова и бургазлии 
виждат хора по пейките 
или сврени в подблокови-
те пространства и през 
зимата. Те избират чаш-
ката пред топлата стая в 
Центъра.

Управителят се сеща за 
един случай от миналата 
година, когато сигнал в 
социалната мрежа се бе 
разпространил мълние-
носно и бе събрал какви 
ли не коментари за мъж, 
който лежи на една от го-
лемите автобусни спирки 
на Бургас в студа. „Стана 
много голяма дискусия, 
как може човек да студу-
ва и никой да не му обръ-

ща внимание. Взехме го в 
дома по разпореждане на 
кмета Димитър Николов. 
Първоначално го приеха в 
болницата да го прегледат 
как е със здравето. На 
другия ден ми го докараха 
в Центъра – подвижен, об-
служва се сам – отговаря 
на изискванията за наста-
няване при нас. Заведох 
го в стаята – показвам му 
леглото, а той категори-
чен: „Аз не ща да оставам 
тука! Искам на улицата“. 
Опитах се да го накарам 
поне една вечер да прес-
пи в дома, да се стопли и 
отпусне, а защо не и да 
промени решението си. 
Не се получи. Замина си“, 
разказа управителят.

Изборът да прекарваш 
дните си на студа или в 
Центъра за бездомни си 
остава личен: топлината и 
уютът срещу чашката и 
алкохола – всеки от хора-
та, поставени до стената 
на живота, избира сам.

- чашката или дом назаем

„Черноморски фар“

Подписка от два блока 
спира изграждането на ета-
жен паркинг на булевард 
„Демокрация". Хората, жи-
веещи около предложения 
терен, категорично заявиха 
нежеланието си да има та-
кова съоръжение до домо-
вете им, съобщават от об-
щинската администрация.

Община Бургас от една го-
дина идентифицира места, 
където е възможно да се по-
строят многоетажни паркин-
ги и пита своите граждани 
дали одобряват тези лока-
ции, тъй като без тяхното съ-
гласие подобни проекти ня-
ма как да се реализират. До-
сега твърд отказ срещнаха 
предложените опции на ули-
ца „Македония" в к-с „Въз-
раждане" и при „Самуил" - 
„Фотев" - „Шейново" в ЦГЧ.

Потенциалният паркинг 
на „Демокрация", върху те-
рен пред сграда на Меди-
цинския колеж, е третият 
проект, който със сигурност 
отпада от бюджета за нова-
та година. Срещу него вне-
соха подписка жителите на 
бл. 164 и 71 в к-с „Братя Ми-
ладинови".

„Предпоставките за ПТП 

ще се повишат многократно, 
особено с деца, също така 
шумът и замърсяването с 
изгорели газове от автомо-
билите. От всичко това най-
потърпевши ще сме ние, жи-
вущите около паркинга!", ар-
гументират се подписалите 
се във възражението бур-
газлии.

Проблемът с увеличава-

щия се брой автомобили в 
града ни е сериозен. Общи-
на Бургас ще продължи да 
търси варианти за справяне 
с него в диалог с граждани-
те. 

Засега остава единствено 
да се построи многоетажен 
паркинг в „Лазур" до бивша-
та дискотека „Пиргус". Там 
живеещите са го пожелали.

Таксата на то
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„Черноморски фар“

На 6 януари (понеделник) 
Бургас ще спази традиция-
та, отбелязвайки с пореди-
ца от събития Йордановден 
(Богоявление) и 172 години 
от рождението на Христо 
Ботев. 

Тази година ритуал за 
спасяване на кръста за 
първи път ще бъде извър-
шен и на новата лодкосто-
янка в квартал „Краймо-
рие". Той е предвиден за 
13.30 часа. В квартал „Край-
морие" кръста ще хвърли 
отец Стелиян Кунев, а от 
Моста - Негово Високопре-
освещенство Сливенски 
митрополит Иоаникий. 

Програмата в центъра на 
града започва от 8.30 часа 
с празнична литургия в ка-
тедрален храм „Св. св. Ки-
рил и Методий". От 11.15 ча-
са на площада пред църк-
вата ще бъдат осветени 
бойните знамена, а за здра-
вето на войниците от гарни-
зон Бургас ще бъде отслу-
жен водосвет.

В 11.30 часа от същото 
място към улица „Алексан-
дровска", улица „Алеко Бо-
гориди" и Моста ще потегли 
литийно шествие за спася-
ване на Светия кръст. Са-
мият ритуал с хвърлянето 
му в морските води е на-
срочен за 12.00 часа

Тридесет минути по-къс-

но при паметника на Хрис-
то Ботев в Приморски парк 
започва тържествен ритуал 
за полагане на венци и цве-
тя по повод 172 години от 
рождението му.

Обичайно бургаският 
Йордановден завършва в 
13.00 часа, когато тримата 
именици - художниците 
Йордан Маринов, Йордан 
Петров и Йордан Ангелов - 
откриват общата си излож-
ба „Богоявление" в галерия 
„Богориди".

Днес се очаква жълт код 
и минусови температури. 
Предупредителен код от 
втора степен за потенциал-
но опасно време е обявен 
за цялата Бургаска област.

От Националния институт 
по хидрология и метеоро-
логия предупреждават, че 
са възможни значителни 
валежи в крайните южни 
райони на областта.

По морето валежите ще 
са от дъжд, а в Странджа от 
сняг. Ще духа и силен севе-
роизточен вятър с пориви 
до 25 м/с. Заради комбина-
цията от силно морско въл-
нение, валеж и вятър, има 
реална опасност от разлив 
по устието на река Велека.

Най-високият предупре-
дителен код от трета сте-
пен е обявен за морето 
край Бургас. Очакванията 
са вълните да достигнат ви-
сочина от 4-5 метра.

на булевард „Демокрация"
Спасяват 

кръста при 
жълт код

„Черноморски фар“

Министърът на труда и со-
циалната политика Деница 
Сачева поиска от Национал-
ния осигурителен институт 
(НОИ) да направи справка 
колко болнични са издадени 
в работните дни между Коле-
да и Нова година. 

„Предстои да се срещнем 
с НОИ, Здравната каса и с 
Министерството на здравео-
пазването, за да получим 
техния анализ, свързан с 
фалшивите болнични и да на-
бележим конкретни мерки.

Предстои да се срещнем и 
с Българския лекарски съюз 
и Агенция медицински одит 

отново по тази тема“, комен-
тира Сачева пред Nova.

През 2010 година се въве-
де „антикризисната" мярка 
първите три дни от болнич-
ните да се заплащат от рабо-
тодателя, а не от Национал-
ния осигурителен институт 
(НОИ), както беше преди то-
ва.

По данни на Националния 
статистически институт 
(НСИ) през последните 4 го-
дини се наблюдава устойчи-
во нарастване на издадени-
те болнични листове. Докато 
през 2014 година те са били 
2.31 милиона, през 2018 годи-
на техният брой вече е 2.77 
милиона, което е с 451.5 хи-

ляди повече.
Освен това не става дума 

за повече, но по-кратки бол-
нични, тъй като общият брой 
на декларираните работни 
дни по болнични листове съ-
що е нараствал постоянно 
през последните години, дос-
тигайки 5.78 млн. дни през 
2018 година при 4.87 милиона 
през 2014 година.

По думите на министъра 
никое решение няма да е ра-
ботещо, докато не се изяснят 
причините за явлението - да-
ли има работодатели, които 
не дават достатъчно почивки 
или недобросъвестни работ-
ници.

„Причините трябва да са 

точно установени, за да са 
ясни решенията, иначе би 
било само общи приказки“, 
подчерта тя. 

Сачева съобщи, че започ-
ва подготовка за промени в 
Кодекса на труда за почасо-
вото заплащане и насърча-
ване на гъвкавата заетост, 
но към момента няма кон-
кретни предложения.

„Искаме до края на месец 
април да внесем промени в 
Кодекса на труда, но в мо-
мента нямам новина, която 
да кажа в тази посока. Всич-
ко е на много ранен етап и 
предстоят тепърва срещи“, 
обясни социалният минис-
тър.

проверяват болничните, издадени 
между коледа и нова година

Бургазлии не го искат



Георги РУСИНОВ 
Силвия ШАТЪРОВА 
Снимки:  
Борислав ПЕНКОВ

Една от култовите кул-
турни сгради в Бургас – 
Домът на Нефтохимика по-
лучи зелена светлина за 
ремонт още в края на юни 
2019-а. Тогава Община 
Бургас поиска разреше-
ние от Общински съвет – 
Бургас за авансовото пла-
щане по ремонта на сграда-
та на бившия Културен дом 
на Нефтохимика.

Проектът вече бе преми-
нал първоначален етап на 
оценка от финансовия по-
средник ДЗЗД „Фонд за 
устойчиви градове“, има 
одобрено финансиране и 
сключен договор за фи-
нансова подкрепа в раз-
мер на 5 151 385 лева. 
Съгласно тяхно станови-
ще от 10.05.2019-а, необхо-
димият размер на БФП за 
реализацията на проекта е 
4 133 857 лева като съглас-
но Инвестиционната про-
грама на общината по ос 
1 на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ разме-
рът на исканото БФП ще е 
4 019 217 лева и това е сума-
та, която ще бъде одобрена 
от Управляващия орган.

Според условията на про-
екта на договор за безвъз-
мездна финансова помощ, 

Община Бургас е задълже-
на да осигури издаването 
в полза на Министерството 
на регионалното развитие 
и благоустройство – запис 
на заповед, която да гаран-
тира авансовото плаща-
не в размер до 1 406 725,95 
лева.

С решението си общин-
ските съветници упълномо-

щиха кмета Николов за из-
даването на заповедта и до-
пуснаха предварително из-
пълнение.

Само седмица след това 
– в началото на юли 2019-а 
кметът Димитър Николов 
откри ремонтните дей-
ности на културната сгра-
да. Тогава той заяви, че 
след реновацията, име-
то ще си остане също-
то. Преди години той но-
сеше това име, след като 
Нефтохимическият комби-
нат  бе приватизиран през 
90-те години от компания-
та „ЛУКойл“ и получи и до-

бавката на нефтения гигант 
пред себе си. Преди време 
от „ЛУКойл“ го дариха на 
общината и стана бившия 
Културен дом на „ЛУКойл“. 
Сега ще се води Културен 
дом НХК. Според работещи 
юристи във фирмата това 
е било едно от условията 
на дарението. Освен това 
ветераните нефтохимици 

ще имат специални места 
за свои сбирки, като няма 
вече да се събират в суте-
рена, където това ставаше 
досега.

Цялостната реконструк-
ция се извършва от ДЗЗД 
„БМ“ с ръководител Марин 
Цветков, който призна как-
ва голяма отговорност ще 
носи фирмата, за да изпъл-
ни в срок и качествено об-
новлението. Ремонтът ще е 
готов за 400 дни и най-ве-
роятно обновената сграда 
ще бъде открита за този 
Никулден, каза тогава за-
местник-кметът Йорданка 
Ананиева.

Прави впечатление, че 
според проекта на студио 
„Мотто“, които са автори на 
проекта, ще има още една 
пристройка над сегашната 
сграда, където ще се поме-
щават залите за балет и ре-
петиции. Пасарелка, зале-
пена за вътрешната част на 
сградата откъм двора, ще 
свързва различните части, 
така че да не се влиза в нея, 
пасарелката ще играе роля-

та на топла връзка.
И старият вътрешен двор 

се отваря за нов живот, в 
него ще може да се вли-
за директно от площада и 
ще има сцена. Двете голе-
ми смокини по искане на 
кмета ще бъдат запазени. 
На тях той специално на-
блегна по време на огле-
да. Новата придобивка ще 
са оркестрина и модерно 
озвучаване на зрителната 
зала, както и снабдяване с 
кинотехника. Така, вече в 
Културния дом НХК ще мо-
гат да се провеждат кино-
фестивалите „София филм 
фест“ и този на докумен-
тално кино.

Немската болница 
се преобразява  
в нова градска 
библиотека  
през 2020-а

През тази година ремон-

Чф4 6-7 ЯНУАРИ 2020

н
а

 д
е

н
я

Те
м

а

ОБЯВА
С Решение №Ц-37 от 23.12.2019 г., КЕВР утвърждава, считано 

от 01.01.2020 г. цени без ДДС на водоснабдителните и канализа-
ционните услуги, предоставяни от "Водоснабдяване и канализация" 
ЕАД Бургас, както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м.

без ДДС

Доставяне вода на потребителите 1,415

Отвеждане на отпадъчни води 0,503

Пречистване на отпадъчни води

Битови и приравнените към тях потребители 0,652

Промишлени и други стопански потребители

степен на замърсяване 1 0,847

степен на замърсяване 2 1,043

степен на замърсяване 3 1,304

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,036

ПОКАНА за публично обсъждане на проекта  
за бюджет на Община Карнобат за 2020 г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Община Карнобат отправя покана към вас за публично обсъж-

дане на проекта на бюджет за 2020 г. Публичното обсъждане ще 
се проведе на 14.01.2020 г. от 15:00 часа в заседателната зала, 
находяща се в гр. Карнобат, бул.”България” № 12, ет. 2. Писмени 
становища и предложения по темата на обсъждането могат да се 
изпращат на адрес гр. Карнобат, бул.”България” № 12, както и на 
електронната поща на общината – karnobat@mail.bg

Георги Димитров
Кмет на Община Карнобат

ОБЯВА
Община Бургас уведомява за инвестиционно предложение: "Из-

менение на ОУП на гр. Бургас в обхвата на ПИ с идентификатори 
07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на гр. Бургас"

ОБЯВА
"БУРГАС КОМЕРС" АД уведомява за инвестиционно предложе-

ние: "Вътрешно преустройство на съществуващa кафе-сладкарни-
ца в игрална зала за хазартни игри в УПИ I, кв.138 по плана на ЦГЧ, 
гр.Бургас (им.ид.07079.615.68.1.59 по КК на гр.Бургас) с адм.ад-
рес: гр.Бургас, ул."Христо Ботев" 50"

Възкръсва музикална 
емблема на Бургас

Очакваме ДОмът на 

Сградата на Дома на Нефтохимика ще претърпи пълна промяна

Немската болница изглеждаше като сцена от поста-
покалиптичен филм преди ремонта
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тът на Немската болница, 
която ще се превърне в дом 
на Регионалната библиотека 
„Пейо Яворов“, също тряб-
ва да е готов. Ремонтните 
дейности започнаха през 
лятото на 2019-а. „БИ Бургас 
2019“ ДЗЗД ще ремонтира 
сградата. Обществената 
поръчка бе обявена на 
25 февруари с предмет: 
„Реконструкция и преу-
стройство на съществува-
ща сграда в културно-обра-
зователен център за съвре-
менно изкуство и библиоте-
ка, находяща се в централ-
ната част на град Бургас". 
Прогнозната стойност на 
проекта е 6 736 809,14 лева 

без ДДС. Финансирането 
ще бъде чрез Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж". Заложеният срок за 
изпълнение е не по-дълъг от 
380 календарни дни.

Консорциумът ще обно-
вява старата сграда по про-
ект на архитектурно бюро 
„Дизарх“ ООД. Той спе-
чели конкурса на Община 
Бургас през 2014 година. 
Преди шест години жури в 
състав: председател арх. 
Митко Шeкеров - предста-
вител на Камара на архите-
ктите в България - Районна 
Колегия - Бургас, архи-
тект Десислава Евгениева 
от Община Бургас, инж. 
Станислав Койчев - пред-
ставител на Камарата на 
инженерите в инвестици-
онното проектиране; ар-
хитект Валентин Стамов - 

представител на Съюз на 
Българските архитекти - 
Дружество - Бургас; Златан 
Христов - юрисконсулт в 
Община Бургас; Наталия 
Коцева - тогава директор 
на Регионална библиотека 
„Пейо Яворов" - Бургас и 
Васил Василев - началник 
на РСПБЗН - град Бургас.

Регионалната библиоте-
ка в момента се помеща-
ва в четири сгради, пръс-
нати в целия град. След об-
новяването на сградата на 
Немското, библиотеката ще 
има свой дом.

Покрив от зелена расти-
телност ще краси сграда-
та на новата библиотека, 

където ще има и Център 
за съвременно изкуство, 
които ще бъдат изграде-
ни на мястото на бившата 
Немска болница.

Новата библиотека ще 
съхранява над 600 000 про-
изведения на български и 
чуждестранни автори, а в 
центъра за съвременно-
то изкуство ще представят 
временни и постоянни  екс-
позиции.

Сградата на бившата 
Немска болница се на-
мира в зона с публични 
функции с висока общест-
вена значимост за града. 
Разположена е на около 
100 метра от морето и от 
центъра на града. Имотът 
е с площ 2470 кв. м. На те-
рена към момента има две 
монолитни сгради.

По-голямата монолит-

на триетажна сграда е по-
строена през 1935 година и 
функционира като училище 
до 1944 година. В края на 
Втората световна война се 
преустройва и се експло-
атира като болница. След 
1989 година сградата оста-
ва държавна собственост, 
но използването й по пред-
назначение е преустанове-
но. Другата е двуетажна.

И двете сгради са в лошо 
състояние, не се ползват 
и части от инсталациите 
липсват. След като е прех-
върлен на Общината, те-
ренът многократно е обез-
опасяван, тъй като в руша-
щите се и рискови сгра-
ди влизат бездомници и 
приключенски настроени 
ученици.

Новият проект пред-
вижда красив атриум меж-
ду библиотеката и новата 
модернистична сграда от 
стъкло и метал на Центъра 
за съвременно изкуство.

Отвореното простран-
ство ще насочва посетите-
лите в три посоки - към биб-
лиотеката, Центъра за съ-
временно изкуство и гради-
ната. При вечерни сбирки, 
концерти и други културни 
прояви този вход  ще може 
да бъде отворен, а чрез но-
вопроектиран панорамен 
стъклен асансьор, посети-
телите ще могат да полз-
ват многофункционалната 
зала на третия етаж и от-
критата тераса.

С изглед към градината 
на второ ниво е предвиде-
на тераса, следваща плав-
ните извивки на амфитеа-
търа. На терасата ще има 
и кафене.

От север е проектиран 
втори вход, обслужващ 
библиотеката. Този вход 
ще служи за достъп до дет-
ския отдел на първия етаж, 
административния отдел на 
втория етаж и читалните на 
последния трети етаж.

От юг е предвиден вход 
към подземен паркинг за 20 
автомобила и 4 паркоместа 
на нивото на терена.

Благоприятното южно 
изложение на вътрешния 
двор позволява поддър-
жането на богата растител-
ност. Там ще се изгради и 
малък амфитеатър, където 
ще могат да се провеждат 
различни събития.
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нефтОхимика Да бъДе Открит

Георги РУСИНОВ

Медицинският факултет в Бургас отво-
ри врати през май месец миналата годи-
на след като депутатите в Народното съ-
брание на Република България дадоха зе-
лена светлина. Това беше последната оч-
аквана институционална санкция.

На 10 май кметът Димитър Николов и 
ректорът на бургаския университет „Проф. 
д-р Асен Златаров“ показаха за пръв път 
пред журналисти напълно готовата и обо-
рудвана сграда на факултета. В него ще 
се подготвят лекари за нуждите на спеш-
ната медицинска помощ, доболничната и 
болничната медицинска помощ, диспансе-
ри, центрове за опазване на обществено-
то здраве, научноизследователски инсти-
тути, служби по трудова медицина.

„Това е исторически момент за ме-
дицината в Бургас и цяла Югоизточна 
България. Трудно беше да стигнем до фи-
нала и това се случи с подкрепата на мно-
го хора. Искрено им благодаря! Новият 
Медицински факултет е важна новина за 
младите хора на Бургас. Той ще им даде 
възможност да получат най-качествено 
образование в родния град. После, това 
е шанс тук да се обучават млади хора от 
други български градове и от чужбина, за-
щото сме защитили възможността в нашия 
факултет да се преподава и на английски 
език. Надявам се, че много от тях след за-
вършването си ще останат 
да работят в Бургас. За съ-
жаление, все още много па-
циенти търсят медицински 
услуги извън нашия град. 
Убеден съм, че през след-
ващите години този проблем 
ще бъде решен със специа-
листите, които ще създаде 
факултетът. Това е дълго-
срочна инвестиция в здра-
вето на бургазлии!“, каза по 
време на откриването кме-
тът Димитър Николов.

Сградата е напълно обо-
рудвана и готова да прие-
ме студентите. В Бургаския 
медицински факултет са на-
значени 86 преподаватели, 
повече от 50 от тях са про-

фесори и доценти.
Обучението в новия факултет ще се осъ-

ществява в съответствие с изискванията 
на Наредбата за единните държавни из-
исквания за придобиване на висше обра-
зование по специалностите „Медицина" 
и „Дентална медицина", за придобиване 
на образователно-квалификационна сте-
пен „магистър". Досега държавният уни-
верситет „Проф. Асен Златаров" имаше 
само факултет по здравни грижи, където 
успешно се обучават студенти в бакала-
върска степен по специалностите помощ-
ник-фармацевт, рехабилитация, акушер-
ки и медицински сестри. От тази година 
нататък най-после в Бургас ще се обуча-
ват и лекари. 

Бургас ще предлага най-модерните 
практики и методи при обучението на бъ-
дещите лекари, защото се е поучил от оп-
ита на останалите медицински школи у 
нас и се е постарал да надгради техните 
образователни платформи. 

На първия учебен ден – 16-и септември 
2019-а университетския праг прекрачиха 
33 момичета и 7 момчета, които ще пре-
минат 6-годишно обучение.

В първия випуск влязоха 40 студенти, 
като 12 са от Бургас, а останалите 28 са от 
цялата страна – София, Пловдив, Варна, 
Плевен, Сливен, Стара Загора. Учебните 
занятия на медиците започнаха още от 
17 септември.

медицинският факултет отвори  
врати и посрещна първите си студенти

През 
2019-а:

Възкръсва музикална 
емблема на Бургас

Кметът Димитър Николов бе изключително доволен, че библиотеката ще полу-
чи модерна сграда
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Áåçñïîðíî ñúáèòèåòî íà 2019 ãî-
äèíà ñà ìåñòíèòå èçáîðè, çàùîòî 
òå ðàçìåñòèõà ïëàñòîâåòå âúâ âñè÷-
êè îáùèíè íà Áóðãàñêà îáëàñò. Äî-
ðè è òàì êúäåòî íà ïðúâ ïîãëåä íÿ-
ìà ïðîìÿíà â ñòàòóêâîòî, çàïî÷âàò 

èíòåðåñíè ïðîöåñè, òúé êàòî ñïî-
ðåä ïàðòèéíàòà ïîâåëÿ, íà ãîëÿìà 
÷àñò îò êìåòîâåòå òîâà ùå å ïîñëå-
äåí ìàíäàò. Êðàÿò íà „åðàòà Ðåéçè“ 
å åäíî îò ñúáèòèÿòà. Òóê ãîâîðèì 
íå ñàìî çà ñìÿíàòà íà âëàñòòà, íî 
è çà ôîðìèðàíåòî íà ãðàæäàíñêî 
îáùåñòâî â Ñîçîïîë, êîåòî â ïî-
ñëåäíèòå ãîäèíè ëèïñâàøå. Õîðàòà 
âèäÿõà, ÷å ìîãàò äà ïðîìåíÿò ñèòó-
àöèÿòà è ãëàñúò èì ñå ÷óâà. Èçáè-
ðàòåëíàòà àêòèâíîñò è ðåçóëòàòèòå 
îò ãëàñóâàíåòî, ïîíå çà ìåí ãîâî-
ðÿò çà äîáðå îáìèñëåí ìàæîðèòàð-
íî-íàêàçàòåëåí âîò. Õîðàòà íå ãëà-
ñóâàõà ñðåùó êîíêðåòíà ïàðòèÿ, à 
ñðåùó Ïàíàéîò Ðåéçè è òåçè, êîèòî 
ãî îëèöåòâîðÿâàò. 

Àðåñòúò íà Íèêîëàé Äèìèòðîâ è 
îùå ÷åòèðèìà íåñåáúðñêè ïîëèòè-
öè. Äî ìîìåíòà àç ëè÷íî íå ñúì ÷ó-

âàëà çà êìåòñêà êëåòâà â áåëåçíè-
öè è çà òàêîâà áåçïðåöåäåíòíî çà-
äúðæàíå íà õîðà îò ìåñòíèÿ ïîëè-
òè÷åñêè åëèò. Ñòðàííî å è ïîâåäå-
íèåòî íà Ïðîêóðàòóðàòà, êîÿòî 
ïðèíöèïíî å ñëîâîîõîòëèâà, íî òî-
çè ïúò å äîñòà ïåñòåëèâà â èíôîð-
ìàöèÿòà, êîÿòî ñúîáùàâà. 

Ñìÿíàòà íà äèðåêòîðà íà Îá-
ëàñòíàòà äèðåêöèÿ íà ÌÂÐ â Áóð-
ãàñ ñúùî áèõ îòêðîèëà. Ñòàðøè êî-
ìèñàð Êàëîÿí Êàëîÿíîâ ñå ñìÿòà-
øå çà íåñìåíÿåì è äî ïîñëåäíî íÿ-
ìàøå îôèöèàëíî íàïðåæåíèå ìåæ-
äó íåãî è ïîëèòè÷åñêîòî ðúêîâîä-
ñòâî íà ÌÂÐ. Ëþáîïèòíîòî å, ÷å áå-
øå ñìåíåí ìàëêî ïðåäè ìåñòíèòå 
èçáîðè, à ïîñòúò ìó ïîå ÷îâåê îò 
áëèçêîòî îáêðúæåíèå íà ìèíèñòúð 
Ìëàäåí Ìàðèíîâ.

 Èñòåðèÿòà îêîëî ëåòíèÿ ñåçîí 

ñúùî å ñúáèòèå, êîåòî íå òðÿáâà äà 
ñå ïîäöåíÿâà. Ãðåøêèòå, êîèòî õî-
ðàòà îò òóðèñòè÷åñêèÿ áðàíø òðó-
ïàõà ñ ãîäèíè, çàïî÷íàõà äà äàâàò 
ðåçóëòàò. Ìíîçèíà ñå íàäÿâàò òó-
ðèçìúò íè äà ïðåæèâåå òàêà ÷àêà-
íèÿ ñè êàòàðçèñ è äà çàïî÷íå äâè-
æåíèå íàãîðå. Ñïîðåä ìåí îáà÷å 
ñåãàøíàòà ñèòóàöèÿ ùå ñå çàäúðæè 
îùå íÿêîëêî ãîäèíè è åäâà ñëåä òî-
âà õîðàòà îò áðàíøà ùå çàïî÷íàò 
äà ñè ïðàâÿò èçâîäè è äà ïðåäïðè-
åìàò ìåðêè çà ïðîìÿíà íà ñèòóàöè-
ÿòà. 

Êàêâà ùå å 2020-à?
Ñïîðåä êìåòà íà Áóðãàñ Äèìè-

òúð Íèêîëîâ, äóìàòà íà òàçè ãîäèíà 
ùå å „äâèæåíèå“. Ñïîðåä ìåí îáà-
÷å òîâà ùå å äâèæåíèå ïî òå÷åíèå-
òî áåç ñåðèîçíè ñúòðåñåíèÿ è êàòà-
êëèçìè.

Ñèëâèÿ ØÀÒÚÐÎÂÀ

Êàê âèäÿõà èçìèíàëàòà 2019 ãîäèíà 
èçâåñòíè áóðãàñêè æóðíàëèñòè, áëîãú-
ðè è èíôëóåíñúðè, êàêòî å ìîäíî ñåãà 
äà ñå íàðè÷àò êîìåíòàòîðèòå â ñîöèàë-
íèòå ìåäèè? Ïîïèòàõìå ãè çà òÿõíàòà 
îöåíêà, êàêòî è çà òåõíèòå ïðîãíîçè çà 
íàñòîÿùàòà âå÷å 2020 ãîäèíà. Îáèêíî-
âåíî òå èìàò ïîçèöèÿ ïî âñÿêà òåìà íà 
äåíÿ è ÿ èçêàçâàò, âëèçàò â ñïîð ñ àó-
äèòîðèÿòà è ñå îïèòâàò äà ïðîìåíÿò 

íàãëàñèòå é, âèíàãè ñà â áîÿ, íî íèêîãà 
â ñòðàíè îò ïðîöåñèòå.

Ïî÷òè âñè÷êè ñà íà åäíî ìíåíèå, ÷å 
ïðåç 2020 íå ñå î÷àêâàò ðåçêè äâèæå-
íèÿ è êàòàêëèçìè â îáùåñòâåíî-ïîëè-
òè÷åñêè ïëàí, äâèæåíèåòî ùå å ïî-óìå-
ðåíî.
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ÒåçÀ
âñåêè äåí

Äèìèòúð ÍÈÊÎËÎÂ
Èçäàòåë íà „×åðíîìîðñêè ôàð“ è 
ïðåäñåäàòåë íà ÓÑ íà ÁÀÐÌ 

(Ïðîäúëæàâà îò ñòð. 2)

Òîâà ñà äðóæåñòâà ñ îãðàíè÷åíà îòãîâîð-
íîñò, ÷èèòî ñîáñòâåíèöè è ïîðú÷èòåëè áåçïàð-
äîííî ïîñÿãàò íà ôèðìåíè è ëè÷íè ðåïóòàöèè.

Â ïîâå÷åòî ñëó÷àè ïðàâîðàçäàâàòåëíàòà 
ñèñòåìà å áåçïîìîùíà â îïèòèòå ñè äà èì ïî-
òúðñè èìóùåñòâåíà èëè ïåðñîíàëíà îòãîâîð-
íîñò çà íàíåñåíèòå ùåòè.

È ôàëøèâèòå íîâèíè ùå áúäàò õðàíèòåëíà 
ñðåäà çà ïîäîáíè ñóáåêòè, äîêàòî ïîäîáíî äå-
ÿíèå íå áúäå èíêðèìèíèðàíî, çàùîòî ðàç-
ïðúñêâàíåòî íà äåçèíôîðìàöèÿ íÿìà íèùî 
îáùî ñúñ ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî. 

Â èíôîðìàöèîííîòî îíëàéí ïðîñòðàíñòâî 
èç÷åçíàõà öåëè æóðíàëèñòè÷åñêè æàíðîâå. 

Òîâà êîìïðîìåòèðà äîâåðèåòî â æóðíàëèñ-
òèêàòà, íî ôàëøèâàòà íîâèíà íîñè õèëÿäè èì-
ïðåñèè è ãåíåðèðà èçìàìåí ðåéòèíã, êîéòî íÿ-
ìà íèùî îáùî ñ îáùåñòâåíîòî äîâåðèå. 

Ãîëÿìî ïðåäèçâèêàòåëñòâî è ïðåä èíñòèòó-
öèèòå, è ïðåä ìåäèèòå êàòî ñâîåîáðàçåí îá-
ùåñòâåí ïîñðåäíèê, å äà îñòàíåì íà ñòðàíàòà 
íà õîðàòà.

Íå å çàäúëæèòåëíî ìåñòíàòà ìåäèÿ äà çàäà-
âà äíåâíèÿ ðåä íà îáùåñòâîòî, íî å ïðåïîðú-
÷èòåëíî äà áúäå â äíåâíèÿ ðåä íà ãðàæäàíè-
òå. 

Íÿìà äà å ïðåñèëåíî, àêî êàæåì, ÷å ñúñ 
ñâîÿòà âå÷å ñòîãîäèøíà èñòîðèÿ „×åðíîìîð-
ñêè ôàð" å ÷àñò îò êóëòóðíî-èñòîðè÷åñêîòî íà-
ñëåäñòâî íà Áóðãàñ è õîðàòà, ñâúðçàíè ñ æè-
âîòà êðàé ìîðåòî.

 Òà íèìà èìà äðóãè ïîäîáíè äîêóìåíòè, êî-
èòî äà ïðîñëåäÿâàò òîëêîâà ïîäðîáíî êàê ñå å 
ðàçâèâàëà åäíà ñåëèùíà ñèñòåìà, êàòî óñ-
òðîéñòâî, èíäóñòðèÿ, êà÷åñòâî íà æèâîò, êóë-
òóðíè è äóõîâíè ïîòðåáíîñòè íà ìåñòíàòà 
îáùíîñò. 

Òîâà, ñ êîåòî áëèçî âåê áóðãàñêèÿò âåñòíèê 
íèêîãà íå ñè å ïîçâîëÿâàë êîìïðîìèñ, å òîâà 
äà ïðåäîñòàâÿ êà÷åñòâåíà è íàé-âå÷å äîñòî-
âåðíà èíôîðìàöèÿ. 

Ñâîáîäíà ìîæå äà ñå íàðå÷å ñàìî îíàçè 
ìåäèÿ, êîÿòî å èêîíîìè÷åñêè íåçàâèñèìà. Çà 
æàëîñò íèêîé íå ãîâîðè çà ìåðêè è ðåàëíà 
ïîäêðåïà íà ðåãèîíàëíàòà ïðåñà.

 Íî íèå, êîèòî ñòîèì çàä èçäàíèÿòà îò ãðó-
ïàòà íà „×åðíîìîðñêè ôàð", êàòåãîðè÷íî îò-
êàçâàìå äà „ïîãðåáâàìå" æèâè õîðà â áîðáàòà 
çà îöåëÿâàíå. 

Ïðîäúëæàâàì äà âÿðâàì, ÷å æúëòèòå è ôàë-
øèâèòå íîâèíè íèêîãà íå ñà áèëè è íÿìà äà 
áúäàò êîíâåðòèðóåìè â òàðãåò ãðóïàòà íà èç-
äàíèå êàòî „×åðíîìîðñêè ôàð".

 Èçäàâàíåòî è óïðàâëåíèåòî íà ïå÷àòíî èç-
äàíèå å ñêúï, òðóäîåìúê è îòãîâîðåí ïðîöåñ. 

Ñèãóðíî ñòå çàáåëÿçàëè, ÷å âåñòíèê „×åðíî-
ìîðñêè ôàð" å ñ íîâà öåíà è ïåðèîäè÷íîñò. 

Ñòðóâà ìè ñå áåçñìèñëåíî äà îáÿñíÿâàì, ÷å 
å îáèäíî çà èçäàòåëÿ äà ïðåäëàãà èíòåëåêòóà-
ëåí ïðîäóêò íà öåíà, êîÿòî å ñúèçìåðèìà ñ òà-
çè â îáùåñòâåíà òîàëåòíà. 

Íå ñìÿòàì, ÷å ïåðèîäè÷íîñòòà, à ñúäúðæà-
íèåòî íà èíôîðìàöèîííèÿ ïðîäóêò ùå îïðåäå-
ëÿ ñìèñúëà è íóæäàòà îò åäíà ìåäèÿ.

Íîâîòî âðåìå íàëàãà è íóæäàòà îò íîâ ïîä-
õîä íà ïàçàðà. Ñèãóðåí ñúì, ÷å „×åðíîìîðñêè 
ôàð" ùå ïðîäúëæè äà áúäå ôëàãìàíà â áóðãà-
ñêàòà ïðåñà, à çà ÷åòÿùèòå õîðà ùå ïðîäúëæè 
äà áúäå ñèíîíèì íà îáåêòèâíîñò è êîðåêòíîñò!

Äèìèòúð ÍÈÊÎËÎÂ
Èçäàòåë íà „×åðíîìîðñêè ôàð“ è 
ïðåäñåäàòåë íà ÓÑ íà ÁÀÐÌ ïðåäñåäàòåë íà ÓÑ íà ÁÀÐÌ ïðåäñåäàòåë íà ÓÑ íà ÁÀÐÌ 

(Ïðîäúëæàâà îò ñòð. 2)

 Òà íèìà èìà äðóãè ïîäîáíè äîêóìåíòè, êî-
èòî äà ïðîñëåäÿâàò òîëêîâà ïîäðîáíî êàê ñå å 

 Òà íèìà èìà äðóãè ïîäîáíè äîêóìåíòè, êî-
èòî äà ïðîñëåäÿâàò òîëêîâà ïîäðîáíî êàê ñå å 

 Òà íèìà èìà äðóãè ïîäîáíè äîêóìåíòè, êî-

ðàçâèâàëà åäíà ñåëèùíà ñèñòåìà, êàòî óñ-
òðîéñòâî, èíäóñòðèÿ, êà÷åñòâî íà æèâîò, êóë-
òóðíè è äóõîâíè ïîòðåáíîñòè íà ìåñòíàòà 
òðîéñòâî, èíäóñòðèÿ, êà÷åñòâî íà æèâîò, êóë-
òóðíè è äóõîâíè ïîòðåáíîñòè íà ìåñòíàòà 
òðîéñòâî, èíäóñòðèÿ, êà÷åñòâî íà æèâîò, êóë-

Ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî 
èçèñêâà îòãîâîðíîñò!

íîñò, ÷èèòî ñîáñòâåíèöè è ïîðú÷èòåëè áåçïàð-
äîííî ïîñÿãàò íà ôèðìåíè è ëè÷íè ðåïóòàöèè.

Â ïîâå÷åòî ñëó÷àè ïðàâîðàçäàâàòåëíàòà 
ñèñòåìà å áåçïîìîùíà â îïèòèòå ñè äà èì ïî-

Â ïîâå÷åòî ñëó÷àè ïðàâîðàçäàâàòåëíàòà 
ñèñòåìà å áåçïîìîùíà â îïèòèòå ñè äà èì ïî-

Â ïîâå÷åòî ñëó÷àè ïðàâîðàçäàâàòåëíàòà 

òúðñè èìóùåñòâåíà èëè ïåðñîíàëíà îòãîâîð-
íîñò çà íàíåñåíèòå ùåòè.

È ôàëøèâèòå íîâèíè ùå áúäàò õðàíèòåëíà 
ñðåäà çà ïîäîáíè ñóáåêòè, äîêàòî ïîäîáíî äå-

È ôàëøèâèòå íîâèíè ùå áúäàò õðàíèòåëíà 
ñðåäà çà ïîäîáíè ñóáåêòè, äîêàòî ïîäîáíî äå-

È ôàëøèâèòå íîâèíè ùå áúäàò õðàíèòåëíà 

ÿíèå íå áúäå èíêðèìèíèðàíî, çàùîòî ðàç-
ñðåäà çà ïîäîáíè ñóáåêòè, äîêàòî ïîäîáíî äå-
ÿíèå íå áúäå èíêðèìèíèðàíî, çàùîòî ðàç-
ñðåäà çà ïîäîáíè ñóáåêòè, äîêàòî ïîäîáíî äå-

ïðúñêâàíåòî íà äåçèíôîðìàöèÿ íÿìà íèùî 
îáùî ñúñ ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî. 
ïðúñêâàíåòî íà äåçèíôîðìàöèÿ íÿìà íèùî 
îáùî ñúñ ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî. 
ïðúñêâàíåòî íà äåçèíôîðìàöèÿ íÿìà íèùî 

Â èíôîðìàöèîííîòî îíëàéí ïðîñòðàíñòâî 
èç÷åçíàõà öåëè æóðíàëèñòè÷åñêè æàíðîâå. 

Òîâà êîìïðîìåòèðà äîâåðèåòî â æóðíàëèñ-
òèêàòà, íî ôàëøèâàòà íîâèíà íîñè õèëÿäè èì-
ïðåñèè è ãåíåðèðà èçìàìåí ðåéòèíã, êîéòî íÿ-
ìà íèùî îáùî ñ îáùåñòâåíîòî äîâåðèå. 
ïðåñèè è ãåíåðèðà èçìàìåí ðåéòèíã, êîéòî íÿ-
ìà íèùî îáùî ñ îáùåñòâåíîòî äîâåðèå. 
ïðåñèè è ãåíåðèðà èçìàìåí ðåéòèíã, êîéòî íÿ-

Ãîëÿìî ïðåäèçâèêàòåëñòâî è ïðåä èíñòèòó-
öèèòå, è ïðåä ìåäèèòå êàòî ñâîåîáðàçåí îá-

Ãîëÿìî ïðåäèçâèêàòåëñòâî è ïðåä èíñòèòó-
öèèòå, è ïðåä ìåäèèòå êàòî ñâîåîáðàçåí îá-

Ãîëÿìî ïðåäèçâèêàòåëñòâî è ïðåä èíñòèòó-

ùåñòâåí ïîñðåäíèê, å äà îñòàíåì íà ñòðàíàòà 
íà õîðàòà.

Íå å çàäúëæèòåëíî ìåñòíàòà ìåäèÿ äà çàäà-

Ñèëâèÿ ØÀÒÚÐÎÂÀÑèëâèÿ ØÀÒÚÐÎÂÀÑèëâèÿ ØÀÒÚÐÎÂÀ

Êàê âèäÿõà èçìèíàëàòà 2019 ãîäèíà 
èçâåñòíè áóðãàñêè æóðíàëèñòè, áëîãú-

Áóðãàñêè æóðíàëèñòè è 
áëîãúðè ïðåä „×åðíîìîðñêè 
ôàð“ çà 2019-à
ðè è èíôëóåíñúðè, êàêòî å ìîäíî ñåãà 

íèòå ìåäèè? Ïîïèòàõìå ãè çà òÿõíàòà 
îöåíêà, êàêòî è çà òåõíèòå ïðîãíîçè çà 

íàãëàñèòå é, âèíàãè ñà â áîÿ, íî íèêîãà 
â ñòðàíè îò ïðîöåñèòå.

Ïî÷òè âñè÷êè ñà íà åäíî ìíåíèå, ÷å 
ïðåç 2020 íå ñå î÷àêâàò ðåçêè äâèæå-

Íå å çàäúëæèòåëíî ìåñòíàòà ìåäèÿ äà çàäà-
âà äíåâíèÿ ðåä íà îáùåñòâîòî, íî å ïðåïîðú-
÷èòåëíî äà áúäå â äíåâíèÿ ðåä íà ãðàæäàíè-
âà äíåâíèÿ ðåä íà îáùåñòâîòî, íî å ïðåïîðú-
÷èòåëíî äà áúäå â äíåâíèÿ ðåä íà ãðàæäàíè-
âà äíåâíèÿ ðåä íà îáùåñòâîòî, íî å ïðåïîðú-

òå. 
Íÿìà äà å ïðåñèëåíî, àêî êàæåì, ÷å ñúñ 

ñâîÿòà âå÷å ñòîãîäèøíà èñòîðèÿ „×åðíîìîð-
ñêè ôàð" å ÷àñò îò êóëòóðíî-èñòîðè÷åñêîòî íà-

Â èíôîðìàöèîííîòî îíëàéí ïðîñòðàíñòâî 
èç÷åçíàõà öåëè æóðíàëèñòè÷åñêè æàíðîâå. 

Òîâà êîìïðîìåòèðà äîâåðèåòî â æóðíàëèñ-
òèêàòà, íî ôàëøèâàòà íîâèíà íîñè õèëÿäè èì-
ïðåñèè è ãåíåðèðà èçìàìåí ðåéòèíã, êîéòî íÿ-
ìà íèùî îáùî ñ îáùåñòâåíîòî äîâåðèå. 
ïðåñèè è ãåíåðèðà èçìàìåí ðåéòèíã, êîéòî íÿ-
ìà íèùî îáùî ñ îáùåñòâåíîòî äîâåðèå. 
ïðåñèè è ãåíåðèðà èçìàìåí ðåéòèíã, êîéòî íÿ-

Ãîëÿìî ïðåäèçâèêàòåëñòâî è ïðåä èíñòèòó-
öèèòå, è ïðåä ìåäèèòå êàòî ñâîåîáðàçåí îá-

Ãîëÿìî ïðåäèçâèêàòåëñòâî è ïðåä èíñòèòó-
öèèòå, è ïðåä ìåäèèòå êàòî ñâîåîáðàçåí îá-

Ãîëÿìî ïðåäèçâèêàòåëñòâî è ïðåä èíñòèòó-

ùåñòâåí ïîñðåäíèê, å äà îñòàíåì íà ñòðàíàòà 
íà õîðàòà.

Íå å çàäúëæèòåëíî ìåñòíàòà ìåäèÿ äà çàäà-
Êàê âèäÿõà èçìèíàëàòà 2019 ãîäèíà 

áëîãúðè ïðåä „×åðíîìîðñêè áëîãúðè ïðåä „×åðíîìîðñêè 
ôàð“ çà 2019-àôàð“ çà 2019-à Êàê ÿ âèäÿõà è 

êàêâî î÷àêâàò 
îò 2020-à

Æåíÿ Ïåòêîâà - ãëàâåí ðåäàêòîð íà åëåêòðîíåí ñàéò „Ãðàìîôîíà“:

Íå î÷àêâàì ñåðèîçíè äâèæåíèÿ è êàòàêëèçìè ïðåç 2020-à

Ãðåøêèòå íà òóðèñòè÷åñêèÿ áðàíø çàïî÷íàõà äà äàâàò ðåçóëòàò

Íå áåøå íÿêàêâà èçêëþ÷èòåë-
íà ãîäèíà, åäèíñòâåíîòî çíàêî-
âî ñúáèòèå áå, ÷å Äèìèòúð Íèêî-
ëîâ, à íå ÃÅÐÁ ñïå÷åëè èçáîðè-
òå. Òîé ùå îñòàíå â èñòîðèÿòà íà 
ãðàäà êàòî íàé-äúëãî óïðàâëÿâà-
ëèÿ êìåò. Ñèãóðíî ùå áúäå îöå-
íÿâàíî âðåìåòî êàòî „åïîõà íà 
Äèìèòúð Íèêîëîâ“. 

Èçáîðèòå ñâúðøèõà, õîðàòà 
ïîñî÷èõà êîé èñêà äà ãè óïðà-
âëÿâà.

Íàé-õóáàâîòî, êîåòî ñå ñëó÷è 
â Áóðãàñ, ÷å çà ïúðâè ïúò ñå çà-
ãîâîðè çà äèðåêòíà ìîðñêà 
âðúçêà ñ Èñòàíáóë. Òîâà äàâà 

âúçìîæíîñò çà èêîíîìè÷åñêè 
òëàñúê, ìàëêà íî çíàêîâà ñòúï-
êà. 

Ïðåç 2020 òîâà ùå ïîñòàâè íà-
÷àëîòî íà íÿêàêâè ìàëêè ïðîìå-
íè. Íàäÿâàì ñå íå ñàìî íèå, à 
èêîíîìè÷åñêè àêòèâíè õîðà îò 
ìåãàïîëèñà äà èäâàò òóê.

Ïðåç 2020 ùå ïðîäúëæè ìàñî-
âî òóïàíå íà òîïêàòà. Àêî èìà 
ïðîìåíè, òî ùå áúäàò ïðîäèêòó-
âàíè îò Ñîôèÿ, òóê ñìå ñè äî-
âîëíè îò âñè÷êî, íå î÷àêâàì 
äðàìàòè÷íè ïðîìåíè è íå î÷àê-
âàì àâòîìîáèëíèÿ òðàôèê êúì 
Ñëúí÷åâ áðÿã äà çàîáèêîëè Áóð-

ãàñ, åäâà ñëåä ïîñòðîÿâàíåòî íà 
Ñåâåðíàòà äúãà òîâà ùå ñòàíå.

Íàäåæäàòà å äà ñå ïîÿâè êëþ-
÷îâ èíâåñòèòîð, êîéòî äà ïðåíà-
ðåäè ïúçåëà â Áóðãàñ. Îòíîñíî 
çàòÿãàíåòî íà êîëàíèòå ñòàíà 
ÿñíî è íà ïîñëåäíàòà ñåñèÿ çà 
2019, êîãàòî êìåòúò, ÷å èìà 30 
ìëí. äåôèöèò, êîåòî îçíà÷àâà, 
÷å íÿìà äà ñå ðàçõèùàâàò ïóá-
ëè÷íè ñðåäñòâà.

Î÷àêâàì ñ èíòåðåñ ëèíèÿòà 
Áóðãàñ-Èñòàíáóë. Äà ñå âèäè äà-
ëè óñèëèÿòà ñà ñè çàñëóæàâàëè 
è äàëè òóðñêèòå ïàðòíüîðè íè 
ïðèåìàò ñåðèîçíî. Ëåòèùå-Áóð-

ãàñ ùå ãóáè áèòêàòà ñ Âàðíà, çà-
ùîòî ïðîäúëæàâà íåãëèæèðàíå-
òî íà íèñêîòàðèôíèÿ ïðåâîçâà÷. 
Åäèíñòâåíîòî ðàçìúðäâàíå å äà 
çàðàáîòè çà èäåÿòà îêîëî Ëåòè-
ùå-Ðàâíåö. 

Êðàñèìèð Êàëóäîâ - „Áóðãàñêè ðåïîðòåð“:

Î÷àêâàì ñ èíòåðåñ ëèíèÿòà Áóðãàñ-Èñòàíáóë

Èçïðàùàìå ãîäèíà íà èçáîðè. 
Äâà âîòà ñå ïðîâåäîõà ïðåç 2019 
ãîäèíà – ïúðâèÿò, Åâðîèçáîðèòå, 
ïðåìèíà âÿëî, ïðè íèñêà èçáèðà-
òåëíà àêòèâíîñò è âñè÷êè ãî ïðèåõà 
êàòî ïîäãîòîâêà çà âòîðèÿ - èçáî-
ðèòå çà ìåñòíà âëàñò. Çà õîðàòà Åâ-

ðîèçáîðèòå ïðîäúëæàâàò äà ñà íå-
ùî îòâëå÷åíî è èìàãèíåðíî, à ïîñ-
ëàíèÿòà íà êàíäèäàòèòå – íåðàçáè-
ðàåìè. Çà ðàçëèêà îò òÿõ íà ìåñò-
íèÿ âîò å êîíöåíòðèðàíà îãðîìíà 
ïîëèòè÷åñêà åíåðãèÿ, êàêòî íîð-
ìàëíà è âèäèìà, òàêà è êîíñïèðà-
òèâíà è ñêðèòà. Ãîëåìèÿò çàëîã è íà 
äâàòà âîòà ïðåç ãîäèíàòà áåøå 
ÃÅÐÁ äà çàïàçè ïîçèöèèòå ñè íà âî-
äåùà ïàðòèÿ â ñòðàíàòà. Òîâà ñå 
èçïúëíè, íî çà ìíîãî îò õîðàòà â 
ïàðòèÿòà íà âèñîêà öåíà.

Ìåñòíèÿò âîò ïðåç îêòîìâðè 
ïîäíåñå äâå èçíåíàäè - ñìÿíàòà íà 
âëàñòòà â Ñîçîïîë è áåçïðåöåäåíò-
íàòà íàìåñà íà äúðæàâàòà â èçáîð-
íèÿ ïðîöåñ â Íåñåáúð. Â Ñîçîïîë, 
ñúñ çíàêîâ ïîëèòè÷åñêè êîìïðî-
ìèñ, âñè÷êè ïàðòèè è êàíäèäàòè ñå 
îáåäèíèõà ñðåùó 3-ìàíäàòíîòî óï-
ðàâëåíèå íà áèâøèÿ êìåò Ïàíàéîò 
Ðàéçè. Òîé íåçàâèñèìî, ÷å íå ñå 
êàíäèäàòèðà çà ïîñòà, íå ñå îòòå-
ãëè è îò ïîëèòèêàòà, è ïðîäúëæè äà 

äúðïà êîíöèòå îò çàäíàòà ñåäàëêà. 
Îáåäèíåíàòà îïîçèöèÿ îáà÷å íàíå-
ñå ðàçãðîìÿâàù óäàð è ÃÅÐÁ çàãó-
áèõà âëèÿíèåòî ñè â öÿëàòà îáùè-
íà. 

 Íåñåáúð ïúê ñå ïðåâúðíà, íàé-
èçíåíàäâàùî, â ïðèìåð çà èíîâà-
öèè â ïîëèòè÷åñêèòå ïðîöåñè â 
ñòðàíàòà. Çà ïúðâè ïúò äíè ïðåäè 
èçáîðèòå áåøå àðåñòóâàí êàíäèäàò 
çà êìåò. Çà ïúðâè ïúò êàíäèäàò çà 
êìåò ñïå÷åëè âîòà îò àðåñòà, íî 
íàé-óäèâèòåëíîòî â öÿëàòà àáñóðä-
íà ñèòóàöèÿ áåøå ïîëàãàíåòî íà 
êëåòâà íà äåìîêðàòè÷íî èçáðàí 
êìåò, äîâåäåí ñ ïîëèöåéñêè êîíâîé 
è áåëåçíèöè. Ïîñëåäíèÿò õîä íà 
Ñïåöèàëèçèðàíàòà ïðîêóðàòóðà, 
êîÿòî ñå îêàçà îñíîâíî äåéñòâàùî 
ëèöå íà ìåñòíèòå èçáîðè â Íåñå-
áúð, å ïîèñêàíîòî îòñòðàíÿâàíå íà 
êìåòà Íèêîëàé Äèìèòðîâ, äî ïðè-
êëþ÷âàíåòî íà äîñúäåáíîòî ïðîèç-
âîäñòâî ñðåùó íåãî. Èçáîðèòå â 
Íåñåáúð ùå îñòàíàò â äåìîêðàòè÷-

íàòà èñòîðèÿ íà Áúëãàðèÿ êàòî 
ñòðàííèÿ ñëó÷àé „Íèêîëàé Äèìè-
òðîâ“.

 Â ìîÿòà êëàñàöèÿ „òîï 5“ íà ñú-
áèòèÿòà, áåëÿçàëè 2019 ãîäèíà, íà 
âòîðî ìÿñòî å ñòðîèòåëñòâîòî ïî 
Þæíîòî ×åðíîìîðèå. Âñå ñè êàç-
âàìå „íÿìà ïîâå÷å íàêúäå“ è âñå ñå 
îêàçâà, ÷å íå ñìå ïîçíàëè. Ñòàðè è 
íîâè èíâåñòèòîðè ïðîäúëæàâàò äà 
áåòîíèðàò è áåç òîâà ïðåçàñòðîå-
íîòî íè êðàéáðåæèå. Òîçè ïúò èç-
íåíàäàòà äîéäå îáà÷å îò äúðæàâ-
íèòå èíñòèòóöèè. Ñïîðåä òÿõ äþíè-
òå íå ñà äþíè, áîðîâàòà ãîðà íå å 
ãîðñêè ôîíä, à ïîñòðîéêà, êîÿòî 
ïðèëè÷à ïîâå÷å íà õîòåë ñå ïðåä-
ñòàâÿ çà ãåîçàùèòíî ñúîðúæåíèå. 
Òàêà íà êúìïèíã „Ãðàäèíà“ ìåæäó 
äþíèòå, íî íå âúðõó òÿõ, çàïî÷íà 
ñòðîèòåëñòâîòî íà ìàãàçèí è ðåñ-
òîðàíò. Íà êúìïèíãà „Àðàïÿ“, ñëåä 
èçñè÷àíåòî íà áîðîâà ãîðà, çàïî÷-
íà èçãðàæäàíåòî íà âèëíî ñåëèùå, 
à â ìåñòíîñòòà Àëåïó ñâëà÷èùåòî 
îòäàâíà âå÷å å óêðåïåíî ñ 4-åòàæ-
íà ñãðàäà.

 Ñëàáèÿò òóðèñòè÷åñêè ñåçîí å 
äðóãîòî ñúáèòèå, êîåòî îòêðîÿâàì 
ïðåç èçìèíàëàòà ãîäèíà. Òóðèñòè-
÷åñêèÿò ñåçîí çàïî÷íà ñ ïðàçíè 
ïëàæîâå, ïðîäúëæè ñ ïàòðèîòè÷íè 

ïðèçèâè áúëãàðèòå äà ñå âúðíàò íà 
áúëãàðñêîòî ìîðå è çàâúðøè ñ ôà-
ëèòà íà íàé-ñòàðèÿ òóðîïåðàòîð 
„Òîìàñ Êóê“. È àêî ìèíàëèÿò ñåçîí 
áåøå ìàëêî ïî-ñëàá, òî çà íîâèÿ 
ñåçîí ïðîãíîçèòå ñà îùå ïî ìðà÷-
íè.

 Ðàçîðàâàíåòî íà ïÿñú÷íàòà äþ-
íà (îòíîâî áåçïðåöåäåíòåí ñëó÷àé) 
íà êúìïèíã „Ñìîêèíÿ“ å äðóãèÿò õèò 
íà 2019 ãîäèíà. Èçâúðøèòåëèòå áÿ-
õà çàäúðæàíè, íî òîâà íå ìîæå äà 
êîìïåíñèðà óíèùîæåíàòà ïðèðîä-
íà çàáåëåæèòåëíîñò. À ìîòèâúò äà 
çàðàâíèø ñ òðàêòîð ïÿñúêà, çà äà 
òè ñå îòâîðè ãëåäêà êúì ìîðåòî, 
àêî ñå îêàæå èñòèíà, èçîáùî íå 
ïîäëåæè íà êîìåíòàð.

 Íà ôèíàëà íà „òîï 5“ èñêàì äà 
çàâúðøà ñ íåùî ïîçèòèâíî. Ñðåä 
ñúáèòèÿòà íà ãîäèíàòà ïîñòàâÿì íà 
âàæíî ìÿñòî íîâèÿò ôåñòèâàë ñ ìó-
çèêàòà íà 90-òå ãîäèíè- „Spice 
Music“, äîâåë â Áóðãàñ áëèçî 8 õè-
ëÿäè ôåíîâå. Îáùèíà Áóðãàñ ïðî-
äúëæàâà àìáèöèîçíàòà ñè ëÿòíà, 
êóëòóðíà ïðîãðàìà, êîÿòî ÿ ïðåâðú-
ùà âúâ âîäåùà ñðåä îñòàíàëèòå 
ìîðñêè îáùèíè.

 Î÷àêâàì 2020 äà å ïî-ñïîêîéíà 
ãîäèíà. Òîâà å è îò ìàëêîòî ãîäèíè, 
â êîèòî íÿìà äà èìà èçáîðè â ñòðà-

íàòà. Ðàçáèðà ñå, òîâà íå îçíà÷àâà 
ïî-ìàëêî ïîëèòèêà, âúïðåêè ÷å 
ìíîãî ìè ñå èñêà äà å òàêà. Çà ñú-
æàëåíèå ñëåä êàòî ïîâå÷åòî ïðîèç-
âîäñòâà â ñòðàíàòà áÿõà óíèùîæå-
íè, íèå çàïî÷íàõìå äà ïðîèçâåæ-
äàìå îñíîâíî ïîëèòèêà. Äî ñìÿíà 
íà âëàñòòà íÿìà äà ñå ñòèãíå, êîåòî 
ïúê ìîæå äà ñå ïðèåìå è êàòî îòíî-
ñèòåëíà ïîëèòè÷åñêà ñòàáèëíîñò. 
Î÷àêâàì è êðèçèòå ñ âîäàòà è ìðúñ-
íèÿ âúçäóõ â ñòðàíàòà äà ñå çàäúë-
áî÷àò.

 Çà Áóðãàñêà îáëàñò ãîäèíàòà ùå 
å äîáðà. Ïðåäñòîè ïðèêëþ÷âàíåòî 
íà çíàêîâ ïðîåêò. Òîé å ðàçøèðå-
íèåòî íà ïúòÿ „Áóðãàñ-Ñëúí÷åâ 
áðÿã“, êàòî ïðåäè íà÷àëîòî íà ëåò-
íèÿ ñåçîí òðÿáâà äà áúäå îòêðèòà 
ïîñëåäíàòà îòñå÷êà îò òðàñåòî - îá-
õîäúò íà Ïîìîðèå. Â Áóðãàñ òðÿáâà 
äà ïðèêëþ÷è ðåìîíòúò íà åìáëåìà-
òè÷íàòà ñãðàäà íà Êóëòóðíèÿ äîì 
íà „Ëóêîéë“, êàêòî è äà áúäå ïî-
ñòðîåíà Ðåãèîíàëíàòà áèáëèîòåêà 
íà ìÿñòîòî íà ñúáîðåíàòà íåìñêà 
áîëíèöà. Ñîöèàëíîòî íåðàâåíñòâî 
îáà÷å ùå ïðîäúëæè äà ïîðàæäà 
óñåùàíåòî çà äúëáîêà íåñïðàâåä-
ëèâîñò â õîðàòà. Çàòîâà è îáùåñò-
âåíèòå âúëíåíèÿ îòíîâî ùå äîâå-
äàò äî ïðîòåñòè.

Äàíèåëà Êîñòàäèíîâà - êîðåñïîíäåíò íà ÁÍÐ:

Çà ïúðâè ïúò êàíäèäàò çà êìåò ñïå÷åëè âîòà îò àðåñòà



Àéòîñ ñ ïîäàðúê çà íîâàòà ãî-
äèíà! Ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ 
îáåùà Ïðàâèòåëñòâîòî äà ôè-
íàíñèðà ïðîåêòà íà Îáùèíà Àé-
òîñ çà ðåíîâèðàíå íà Ãðàäñêà-
òà ãðàäèíà.

Â ïîñëåäíèÿ äåí íà 2019 ãîäè-
íà ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ è 
êìåòúò Âàñèë Åäðåâ îòêðèõà îá-
íîâåíàòà ñïîðòíà çàëà „Àåòîñ” â 
Àéòîñ. Ãåíåðàëíèÿò ðåìîíò å íà 
ñòîéíîñò 1.45 ìëí. ëâ. Â çàëàòà 
ùå òðåíèðàò äåöà è ìëàäè õîðà 
îò íÿêîëêî ñïîðòíè êëóáà â ãðàäà, 
ñðåä êîèòî áàëêàíñêè, ðåïóáëè-
êàíñêè è ñâåòîâíè øàìïèîíè. 

Ãîñòè íà öåðåìîíèÿòà áÿõà îá-
ëàñòíèÿò óïðàâèòåë Âúë÷î ×îëà-
êîâ, êìåòúò íà Îáùèíà Áóðãàñ 
Äèìèòúð Íèêîëîâ è íàðîäíè-
òå ïðåäñòàâèòåëè îò ÏÏ „ÃÅÐÁ“ 
Èâåëèíà Âàñèëåâà è Ãàëÿ Æå-
ëÿçêîâà. Ñòîòèöè äåöà è ãðàæ-
äàíè äîéäîõà äà ïîñðåùíàò ïðå-
ìèåðà ïðåä çàëàòà, ñòàâðîôîðåí 
èêîíîì Ðîìèë Íåãîçîâ îòñëóæè 
âîäîñâåò çà çäðàâåòî íà ñïîðòè-
ñòèòå è àéòîçëèè.

Çàëàòà å ïîñòðîåíà ïðåç 1973 
ãîäèíà è îòòîãàâà íå å îñíîâ-
íî ðåìîíòèðàíà. Ïðåäè ðåìîí-
òà ñïîðòíîòî ñúîðúæåíèå áåøå 
â îêàÿíî ñúñòîÿíèå, ñ òå÷àù ïî-
êðèâ, ñ ìèçåðíî îòîïëåíèå è ðàç-
áèòà ôàñàäà. Ôèíàíñèðàíåòî íà 
ðåêîíñòðóêöèÿòà è ðàçøèðåíèå-
òî íà ñïîðòíîòî ñúîðúæåíèå å ïî 
ïîñòàíîâëåíèå íà Ìèíèñòåðñêè 
ñúâåò îò êðàÿ íà 2018 ãîäèíà.

Êìåòúò Âàñèë Åäðåâ áëàãîäà-
ðè çà æåñòà êúì àéòîñêèÿ ñïîðò, 
êúì äåöàòà è ìëàäèòå õîðà, è âðú-
÷è íà ïðåìèåðà âõîäÿùèÿ íîìåð 
íà ïðîåêò çà 1.35 ìëí. ëâ., ñ êî-
èòî äà áúäå èçâúðøåí öÿëîñòåí 
ðåìîíò íà Ãðàäñêàòà ãðàäèíà íà 
ïëîù îò 29 äêà. Ñ ðåíîâèðàíåòî 
íà îùå åäèí àéòîñêè ñèìâîë ùå 
ñå îôîðìè ñúâðåìåíåí ñïîðòåí 
êîìïëåêñ. Îñâåí çàëàòà, ñïîðò-
íîòî èãðèùå íà îòêðèòî, ôèòíåñ 
çîíàòà è íîâîèçãðàäåíèòå àëåè 
â ãðàäñêàòà ãðàäèíà ùå ìîãàò äà 
ñå ïîëçâàò çà ðàçëè÷íè ñïîðòî-
âå, ìîòèâèðà èñêàíåòî ñè êìåòúò. 
Â ãðàäèíàòà èìà íÿêîëêî äåòñêè 
ïëîùàäêè è èãðèùå çà âîëåéáîë 
è îò ãîäèíè òÿ å ëþáèìî ìÿñòî 
çà îòäèõ íà àéòîçëèè, êàçà îùå 
ãðàäîíà÷àëíèêúò. Ñòàíà ÿñíî, ÷å 
Îáùèíà Àéòîñ å êàíäèäàòñòâà-
ëà ñ ïðîåêò ïðåä Ìèíèñòåðñòâî-
òî íà ôèíàíñèòå, êîéòî âêëþ÷âà 
öÿëîñòíà ïîäìÿíà íà íàñòèëêè-
òå íà ãðàäèíñêèòå àëåè, íîâî îñ-
âåòëåíèå è íîâè çîíè çà ñïîðò è 
îòäèõ. Ïðåìèåðúò ãðèæëèâî ïðè-
áðà ëèñòà ñ äàííèòå çà ïðîåêòà, 
è äîâîëåí îò âèäÿíîòî â çàëàòà, 
îáåùà ñúäåéñòâèå. 

Ãðàöèîçíîòî ñú÷åòàíèå íà àé-
òîñêèòå àêðîáàòè âèäèìî ðàçâúë-
íóâà Áîðèñîâ, è òîé ïîèñêà ëè÷íî 
äà ñå çàïîçíàå ñ òðåíüîðà Êàòÿ 
Öàíåâà. „Èçêàçâàì âúçõèùåíèå-
òî ñè êúì òðåíüîðèòå! Òîâà, êî-
åòî âèå è äåöàòà ñòå íàïðàâèëè, 
å ôàíòàñòè÷íî. Æåëàÿ âè ìíîãî 
çäðàâå è âèñîêî ñïîðòíî ìàé-
ñòîðñòâî“, çàÿâè ìèíèñòúð-ïðåä-
ñåäàòåëÿò. 

Ïðåäè òîâà ïðåìèåðúò ñúð-
äå÷íî ïîçäðàâè è Ðóæäè Àõìåä 
- ïðåäñåäàòåë è òðåíüîð íà Êëó-
áà ïî ñâîáîäíà áîðáà çà íîâî-
èçãðàäåíàòà òðåíèðîâú÷íà çàëà 
è çà óñïåõèòå íà àéòîñêèòå áîðöè 
íà íàöèîíàëíè è ìåæäóíàðîäíè 
ñúñòåçàíèÿ. Áîðèñîâ îòäåëè âðå-

ìå äà áëàãîäàðè íà íàé-äîáðèòå 
ñòðåëöè íà Áúëãàðèÿ - Èâàí Ãå-
îðãèåâ è Ñåëèí Àëè, êîèòî ñúùî 
áÿõà â çàëàòà.

„Çà ìåí íÿìà ïî-ùàñòëèâ îò 
òîçè ìîìåíò, çàùîòî ñÿäàéêè 
íà êìåòñêèÿ ñòîë îùå â ïúðâèÿ 
ñè ìàíäàò, àç çàÿâèõ, ÷å äåöàòà 
ñà áúäåùåòî íà Áúëãàðèÿ è îáå-
ùàõ äà íàïðàâÿ âñè÷êî âúçìîæ-
íî äà ñúçäàì óñëîâèÿòà òå äà ñå 
ðàçâèâàò â Àéòîñ. Îò 1973 ãîäè-
íà, êîãàòî å ïîñòðîåíà, çàëàòà íå 
å îñíîâíî ðåìîíòèðàíà. Äíåñ òÿ 
âå÷å èìà ìîäåðåí, ôóíêöèîíà-
ëåí è êðàñèâ âèä – òîâà å áëàãî-
äàðåíèå íà ïðåìèåðà Áîðèñîâ è 
öÿëîòî ïðàâèòåëñòâî”, êàçà êìå-
òúò Âàñèë Åäðåâ. Áîéêî Áîðèñîâ 
ïúê ñè ïðèïîìíè, ÷å ãîñòóâà çà 
âòîðè ïúò íà 31 äåêåìâðè â Àé-
òîñ. „Ïðåäè íÿêîëêî ãîäèíè, ïàê 
íà 31 äåêåìâðè, áÿõ òóê - äåñåò-
êè êîëè áÿõà çàòúíàëè â ïðåñïè-
òå”, çàÿâè Áîðèñîâ. È â íà÷àëî-
òî íà ìåñåö ÿíóàðè 2017 ãîäèíà 
ïðåìèåðúò ãîñòóâà â ãðàäà íè, çà 
äà ïðèñúñòâà íà ïîäïèñâàíåòî íà 
äîãîâîðà çà èçãðàæäàíå íà Ïðå-
÷èñòâàòåëíàòà ñòàíöèÿ çà îòïà-
äú÷íè âîäè. „Îò ñåãà Âè êàíÿ íà 
îòêðèâàíåòî íà Ïðå÷èñòâàòåëíà 

ñòàíöèÿ - Àéòîñ ñëåä òðè ìåñå-
öà”, îòïðàâè êúì ìèíèñòúð-ïðåä-
ñåäàòåëÿ ïîêàíà â àâàíñ ãðàäî-
íà÷àëíèêúò.

Íà îòêðèâàíåòî íà çàëàòà ñòà-
íà äóìà çà áåçâîäèåòî è ÂèÊ-ïðî-
áëåìèòå â Ïåðíèê. „Çàòîâà èí-
âåñòèðàìå ìèëèîíè â îáíîâÿâà-
íåòî íà âîäîïðîâîäíàòà ìðåæà. 
Â ìîìåíòà, ïî îáùèíñêè ïðîåêò, 
öÿëîñòíî ñå ïîäìåíÿ ÂèÊ-ìðåæà-
òà â òðè íàñåëåíè ìåñòà”, êàçà â 
îòãîâîð êìåòúò.

Ïîâå÷å îò ÷àñ Áîéêî Áîðèñîâ 
ñå ñíèìà ñ äåöàòà è àéòîçëèè. Îò-
äåëè âðåìå äà ðàçãîâàðÿ ñ åêñíà-
öèîíàëíèÿ ñúñòåçàòåë è òðåíüîð 
íà Áàñêåòáîëåí êëóá „Âèõúð” - Àé-
òîñ Äå÷î Êîåøèíîâ, ñ òðåíüîðè-
òå íà îñòàíàëèòå àéòîñêè êëóáî-
âå, ñ îáùèíñêè ñúâåòíèöè è êìå-
òîâå íà íàñåëåíè ìåñòà. Íà ñáî-
ãóâàíå êìåòúò ïîäàðè íà Áîéêî 
Áîðèñîâ êàðòèíà „Àéòîñ” íà õó-
äîæíè÷êàòà Äèìèòðèíà Æåëåâà. 
„Çà äà Âè íàïîìíÿ çà Àéòîñ è àé-
òîñêèòå ïðîåêòè”, áåøå ïîñëàíè-
åòî íà êìåòà Âàñèë Åäðåâ

Îùå îò îòêðèâàíåòî íà 
Ñïîðòíà çàëà „Àåòîñ” â Àé-
òîñ, íà ñòð. 3
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ÏðèÿòåË
Èçäàíèå íà Îáùèíà Àéòîñ Âåñòíèêúò å îñíîâàí íà 14 àïðèë 1924 ãîäèíà

народен

6-7 ßÍÓÀÐÈ 2020, áð. 354 

Àéòîñ ñ ïîäàðúê çà íîâàòà ãî-
äèíà! Ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ 
îáåùà Ïðàâèòåëñòâîòî äà ôè-
íàíñèðà ïðîåêòà íà Îáùèíà Àé-
òîñ çà ðåíîâèðàíå íà Ãðàäñêà-

Êìåò è ïðåìèåð îòêðèõà ðåíîâèðàíàòà 
ñïîðòíà çàëà „Àåòîñ“

Ï Î Ê À Í À

Óâàæàåìè ãðàæäàíè íà Îáùèíà Àéòîñ,
ÊÀÍÈÌ ÂÈ ÍÀ ÏÓÁËÈ×ÍÎ ÎÁÑÚÆÄÀÍÅ 

ÍÀ ÏÐÎÅÊÒÀ ÇÀ ÁÞÄÆÅÒ- 2020
Íà îñíîâàíèå ÷ë. 84 àë. 2 îò Çàêîíà çà ïóáëè÷íèòå ôèíàíñè 

è â èçïúëíåíèå íà Íàðåäáàòà çà óñëîâèÿòà è ðåäà çà ñúñòà-
âÿíå íà òðèãîäèøíàòà áþäæåòíà ïðîãíîçà çà ìåñòíèòå äåé-
íîñòè è çà ñúñòàâÿíå, ïðèåìàíå, èçïúëíåíèå è îò÷èòàíå íà 
áþäæåòà íà îáùèíàòà ÷ë. 24 àë.1 è àë.2 

Îáùèíà Àéòîñ ÎÁßÂßÂÀ ïóáëè÷íî îáñúæäàíå íà Ïðîåêòà çà 
áþäæåò íà Îáùèíàòà çà 2020 ãîäèíà.

 Ïóáëè÷íîòî îáñúæäàíå ùå ñå ïðîâåäå íà 14.01.2020 ã. îò 
13.30 ÷àñà â Çàñåäàòåëíàòà çàëà íà Îáùèíà Àéòîñ.

 Ìàòåðèàëèòå, ïðåäñòàâëÿâàùè îñíîâíè ïîêàçàòåëè â ïðîåêòî-
áþäæåòà çà 2020 ã. ùå áúäàò ïóáëèêóâàíè íà îôèöèàëíèÿ ñàéò íà 
Îáùèíà Àéòîñ íà 09.01.2020 ãîäèíà - www.aytos.bg, è ùå áúäàò íà 
ðàçïîëîæåíèå íà ìåñòíàòà îáùíîñò â Öåíòúðà çà óñëóãè è èíôîð-
ìàöèÿ íà ãðàæäàíèòå /ÖÓÈÃ/, â ñãðàäàòà íà Îáùèíà Àéòîñ . 

Î÷àêâàìå Âàøèòå ìíåíèÿ, ïðåïîðúêè è ïðåäëîæåíèÿ, çà 
äà áúäàò âêëþ÷åíè â ïðîåêòà çà áþäæåò íà Îáùèíà Àéòîñ çà 
2020 ãîäèíà.

Âàñèë Åäðåâ
Êìåò íà Îáùèíà Àéòîñ

ÎÁÙÈÍÀ ÀÉÒÎÑ
ÎÁÙÈÍÑÊÀ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß

Ãðàäîíà÷àëíèêúò ïîèñêà 
ôèíàíñèðàíå è íà ïðîåêòà 
çà Ãðàäñêàòà ãðàäèíà

Ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ è êìåòîâåòå íà Áóðãàñ 
è Àéòîñ ïðåðÿçàõà ëåíòàòà Ñòîòèöè äåöà è ãðàæäàíè ïîñðåùíàõà ïðåìèåðà ïðåä Ñïîðòíàòà çàëà

Ñúñ ñòàâðîôîðåí èêîíîì Ðîìèë Íåãîçîâ Ñïîìåí îò Àéòîñ

Ìíîãî ñíèìêè ñ äåöàòà

Íàé-ñåòíå Ãðàäñêàòà ãðàäèíà ùå áúäå èçöÿëî îáíîâåíà



Áðàíèìèðà ÍÈÊÎËÎÂÀ
Îáùèíñêè ñúâåòíèê, 
ïðåïîäàâàòåë ïî 
àíãëèéñêè åçèê â 
ÑÓ „Õðèñòî Áîòåâ”

Ðóñêî Ðóñêîâ å åäíî ïðå-
êðàñíî, ñêðîìíî, ñëúí÷åâî, 
òàëàíòëèâî è ìíîãî, ìíîãî èí-
òåëèãåíòíî ìîì÷å îò ãðàä Àé-
òîñ. Äî VII êëàñ ó÷è â ÑÓ „Õðèñ-
òî Áîòåâ“ , ñëåä êîåòî ïðî-
äúëæàâà îáðàçîâàíèåòî ñè â 
Àíãëèéñêàòà ãèìíàçèÿ â Áóð-
ãàñ, çà äà ñòèãíå äíåñ äî åäèí 
îò íàé-ïðåñòèæíèòå êîëåæè 
íà óíèâåðñèòåòà â Îêñôîðä - 
University College of Oxford, êú-
äåòî èçó÷àâà ôèçèêà. 

Ïî âðåìå íà êîëåäíàòà ñè 
âàêàíöèÿ Ðóñêî ñ ãîëÿìî æå-
ëàíèå ïðèå äà ãîñòóâà íà îñìî-
êëàñíèöèòå â ÑÓ „Õðèñòî Áî-
òåâ“ è äà èì ðàçêàæå çà ïúòÿ, 
ïî êîéòî å ñòèãíàë äî åäèí îò 
òîï óíèâåðñèòåòèòå â ñâåòà.

- Êàê è êîãà ñå ñðåùíà ñ 
íàóêàòà „Ôèçèêà“?

- Ó÷èòåëêàòà ìè ïî ôèçèêà 
â Àíãëèéñêàòà ãèìíàçèÿ ìè 
ïðåäëîæè äà ó÷àñòâàì â Îëèì-
ïèàäà ïî òîçè ïðåäìåò. Àç ðå-
øèõ äà ïðîáâàì, íî ïî-ñêîðî 
ïðèåõ òîâà ó÷àñòèå êàòî áåç-
ïëàòíà åêñêóðçèÿ äî Âàðíà. 
Çíàåõ íåùàòà îò ó÷åáíèêà, íî 
òðÿáâàøå è äîïúëíèòåëíà ïîä-
ãîòîâêà. Ãîñïîæàòà çàïî÷íà 
äà ìå çàíèìàâà ñ íÿêàêâè çà-
äà÷è, êîèòî áÿõà ìíîãî îáúð-
êâàùè, íî è ìíîãî èíòåðåñíè. 
Ðåàëíî, ñúñòåçàíèÿòà ïî ôè-
çèêà ñà ìíîãî ïî-ðàçëè÷íè îò 
òîâà, êîåòî ïðàâèì â ó÷èëè-
ùå. Çàïî÷íà äà ìè ñòàâà èíòå-
ðåñíî è ðåøèõ äà ñå çàíèìà-
âàì ìàëêî ïî-ñåðèîçíî ñ ôè-
çèêà. Çàïî÷íàõ äà õîäÿ è ïðè 
Òåîäîñèé Òåîäîñèåâ, ó÷èòåëÿ 
îò Êàçàíëúê, êîéòî èìà àáñî-
ëþòíî áåçïëàòíà øêîëà. Øêî-
ëàòà å îòâîðåíà çà âñåêè, ìî-
æåø äà ñè õâàíåø âëàêà â ñú-
áîòà è â 9:00 ÷àñà äà ñè òàì, äà 
ñëóøàø Òåîäîñèé, è äà ó÷èø 
ôèçèêà ðåàëíî. Òàì íèâîòî å 
äîñòà âèñîêî è íåùàòà ìè ñå 
ïîëó÷èõà.

- Òðóä èëè òàëàíò ñà íóæ-
íè, çà äà ñå çàíèìàâàø ñ 
ôèçèêà?

- È äâåòå. Ïúðâîòî ìè ñúñòå-
çàíèå ïî ôèçèêà áåøå íÿêàêâà 
ïðåäåëíà òî÷êà. Âèäÿõ, ÷å òè-
ïúò ìèñëåíå, êîéòî òè òðÿáâà 
äà ñå ñïðàâèø íà ñúñòåçàíèå 
å ìíîãî ïî-ðàçëè÷åí îò òîâà, 
êîåòî òè òðÿáâà äà ñå ñïðàâèø 
â ó÷èëèùå. Ðåàëíî èìà ìàòå-
ðèàë çà ñúñòåçàíèÿòà ïî ôèçè-
êà, êîéòî ñå âîäè, ÷å å ó÷èëè-
ùåí, íî òðÿáâà äà èìàø äîñ-
òà ïîâå÷å îïèò. Â íà÷àëîòî ñà 
5-6 ïðîñòè çàêîíà, íî çà äà ñå 
íàó÷èø äà ãè ïðèëàãàø òðÿáâà 
äà ìèíåø ïðåç äîñòà çàäà÷è. 
È êàòî ñà èíòåðåñíè, òî òè âúð-
âè è ñå çàíèìàâàø.

- Ðàçêàæè íè íåùî ïîâå-
÷å çà ñúñòåçàíèÿòà, â êîèòî 
ñè ó÷àñòâàë.

- Íàøèòå ñúñòåçàíèÿ ïî ôè-
çèêà â Áúëãàðèÿ ñà íà äîñòà 
äîáðî íèâî ñ ãîëÿìà êîíêó-
ðåíöèÿ. Èìà äâå íàöèîíàëíè 
ñúñòåçàíèÿ ïî ôèçèêà, êúäå-
òî ñå ÿâÿâàò ó÷åíèöè îò öÿëà-
òà ñòðàíà, íå òðÿáâà äà ñå ÿâÿ-
âàø íà íÿêàêâè ïðåäâàðèòåë-
íè êðúãîâå, çà äà ñå êëàñèðàø. 
Èìà è îëèìïèàäà ñ òðè êðúãà 
– îáùèíñêè, îáëàñòåí è íàöè-
îíàëåí. Àêî ñå ñïðàâÿø ìíî-
ãî äîáðå íà òåçè ìåñòà, èìà 
íåùî êàòî òî÷êîâà ñèñòåìà - 
ñúáèðàø òî÷êè è ïî òîçè íà÷èí 

ìîæå äà ñòàíåø ÷àñò îò íàöè-
îíàëíèÿ îòáîð, êîéòî ïðåäñòà-
âÿ ñòðàíàòà íà ìåæäóíàðîäíè 
ñúñòåçàíèÿ. Íàøàòà äúðæàâà 
ñå ïðåäñòàâÿ ñðàâíèòåëíî äî-
áðå íà ìåæäóíàðîäíèòå îëèì-
ïèàäè, èìàéêè ïðåäâèä êîëêî 
å ãîëÿìà. Àç ëè÷íî ñúì ó÷àñò-
âàë íà äâå åâðîïåéñêè, îò êî-
èòî èìàì ñðåáðî è áðîíç, è 
íà åäíà ìåæäóíàðîäíà îëèì-
ïèàäà.

- Çà äà ñå ÿâÿâàø íà ìåæ-
äóíàðîäíè ñúñòåçàíèÿ è äà 
ó÷èø â Àíãëèÿ òðÿáâà äà 
âëàäååø è ÷óæä åçèê íà âè-
ñîêî íèâî. Ñ àíãëèéñêèÿ êàê 
ñå ñïðàâÿø?

- Äà, àíãëèéñêèÿò å ìíîãî 
âàæåí. Êàòî ìàëúê ïðåêàð-
âàõ òâúðäå ìíîãî âðåìå ïðåä 
êîìïþòúðà, òàì âñè÷êî áåøå 
íà àíãëèéñêè è ïðîñòî ñå íàó-
÷àâàø. Ïðåäè 10 ãîäèíè ïîâå-
÷åòî èíôîðìàöèÿ â èíòåðíåò 
áåøå íà àíãëèéñêè åçèê è òè 
ñâèêâàø, ïî òîçè íà÷èí åçè-
êúò òè ñå íàáèâà, à è ñúì ó÷èë 
â Àíãëèéñêà åçèêîâà ãèìíà-
çèÿ, êúäåòî íàïðåäíàõ ñ ãðà-
ìàòèêàòà, çàùîòî è òÿ å âà-
æíà. Òè ìîæå äà ðàçáèðàø 
åçèêà, íî àêî íÿìàø îñíîâà-
òà, áàçèñíàòà ãðàìàòèêà, êîãà-
òî îòèäåø íà èçïèò, íÿìà êàê 

äà ñòàíå ñàìî êàòî ãè óñåùàø 
íåùàòà, íå âèíàãè å ïðàâèëíî. 
Àç ñå ÿâèõ íà IELTS è ãî ïðåïî-
ðú÷âàì çà îáó÷åíèå â ÷óæáè-
íà, çàùîòî âàæè ïî÷òè íàâñÿ-
êúäå â àíãëîãîâîðÿùèòå ñòðà-
íè. Àç ëè÷íî èçêàðàõ 8 overall 
(íàé- âèñîêàòà îöåíêà å 9). 
Â Îêñôîðä èñêàò ïî-âèñîêà 
îöåíêà íà IELTS îò îñòàíàëè-
òå ìåñòà, òðÿáâà äà èìàø ìè-
íèìóì 7 íà âñåêè åäèí îò ÷å-
òèðèòå ìîäóëà.

- Êàê èçáðà ñïåöèàëíîñò-
òà è óíèâåðñèòåòà?

- Ïî ïðèíöèï õîðàòà, êîèòî 
ñå çàíèìàâàò ñ ïðèðîäíè íà-
óêè ñå íàñî÷âàò êúì Êåéìáðè-
äæ, òúé êàòî òàì ñïåöèàëíîñò-
òà èìà ïî-ãîëÿìà èñòîðèÿ. Íþ-
òîí å áèë òàì, Äàðâèí, äîêàòî 
Îêñôîðä èñòîðè÷åñêè å áèë 
ïî-õóìàíèòàðíî íàñî÷åí. Èç-
áðàõ äà ó÷à ôèçèêà â Îêñôîðä, 
çàùîòî â Êåéìáðèäæ íÿìà 
÷èñòà ôèçèêà, à ñàìî ïðèðîä-
íè íàóêè. Çà äà êàíäèäàòñòâàø 
â òåçè äâà óíèâåðñèòåòà òðÿá-
âà äà çàïî÷íåø ïîäãîòîâêàòà 
íà 15 îêòîìâðè - òîâà ñå ïðà-
âè, çà äà èìà ìíîãî ïî-ãîëÿ-
ìà ñåëåêöèÿ íà êàíäèäàòèòå. 
Ïúðâàòà ñòúïêà å äà îòèäåø íà 
èçïèò ïî ñïåöèàëíîñòòà, òåçè 
èçïèòè ñå îðãàíèçèðàò â Áúë-

ãàðèÿ, èìà èçïèòíè öåíòðîâå. 
Äàæå òàçè ãîäèíà èçïèòúò ïî 
ôèçèêà ñå îðãàíèçèðà â ÏÌÃ 
- Áóðãàñ. Ïî òîçè íà÷èí ïîëî-
âèíàòà îò êàíäèäàòèòå ñå îòñÿ-
âàò, òåçè, êîèòî ïðîäúëæàâàò, 
ãè êàíÿò íà èíòåðâþòà. Èíòåð-
âþòàòà ñà ïðåç ìåñåö äåêåì-
âðè è ñà òðè, íåùî êàòî äèñ-
êóñèÿ ñ ïðîôåñîðè îò óíèâåð-
ñèòåòà, ñïîðåä ñïåöèàëíîñò-
òà. Ìîèòå èíòåðâþòà ìèíàõà 
ïðåêðàñíî. Ñëåä èíòåðâþòà-
òà îòïàäàò îùå îò êàíäèäà-
òèòå, à îñòàíàëèòå ïîëó÷àâàò 
îôåðòà. Òðÿáâàò òè îöåíêèòå 
îò ìàòóðàòà è äà èìàø ñåðòè-
ôèêàò çà IELTS.

Íà 15 îêòîìâðè çàïî÷âà 
ó÷åáíàòà ãîäèíà, èìà òðè ñðî-
êà ïî 8 ñåäìèöè, êàòî ãè ñìåò-
íåø 24 ñåäìèöè, ò.å. ïîâå÷å îò 
ãîäèíàòà å âàêàíöèÿ, íî òîâà 
íå å âàêàíöèÿ äà ñå ïðèáåðåø 
è äà íå ïðàâèø íèùî, òè ïàê 
èìàø äîñòà ðàáîòà.

- Êàê ïðîòè÷à åäèí òâîé 
äåí êàòî ñòóäåíò â Îêñ-
ôîðä?

- Ïî ïðèíöèï ëåêöèèòå ñà 
ïðåäèîáåä. Ñðåäíî 2-3 ëåêöèè 
ïî åäèí ÷àñ. Èìà tutorial-ñèñòå-
ìà (ñèñòåìà íà åäèíè÷íî îáó-
÷åíèå â óíèâåðñèòåò) è ïî-ãî-
ëÿìàòà ÷àñò îò îáó÷åíèåòî å 
ñåñèè ñ 3-4-ìà ñòóäåíòè è ïðî-
ôåñîð. Íàïðèìåð, ïî Êåíåòè÷-
íà òåîðèÿ èìà òþòîðèàëè 2-3 
ïúòè ñåäìè÷íî ïî ÷àñ è ïîëî-
âèíà èëè äâà ÷àñà, çàäàâàø 
âúïðîñè, ïðèìåðíî òðÿáâà äà 
ðåøèø íÿêàêâè çàäà÷è, ïðåäà-

âàìå ãè íà òþòîðà, òîé ãè ïðî-
âåðÿâà, êàçâà àêî èìàø ãðåø-
êè, ïðàâè êîìåíòàðè. Ïðè ïî-
âå÷åòî õóìàíèòàðíè ïðåäìåòè 
ñå ïèøàò åñåòà, âñÿêà ñåäìèöà 
èìàø 2-3 åñåòà. Ãëàâíî ñå ïîä-
ãîòâÿø çà òþòîðèàëèòå è òàì 
òè ìèíàâà ó÷åíåòî. Êàòî òåõíè-
÷åñêà ñïåöèàëíîñò, íèå èìàìå 
è ïðàêòèêóìè, ïðàâèì åêñïå-
ðèìåíòè, ïîñòàíîâêè, èìàìå 
è äîñòà ïðîãðàìèðàíå.

- Ñïîðòóâàø ëè â óíèâåð-
ñèòåòà?

- Ñïîðòóâà ñå ñòðàøíî ìíî-
ãî, êàêâîòî ïîèñêàø. Àç õîäÿ 
íà ãðåáàíå, êîåòî å óíèêàë-
íî ÿêî è ãîðåùî ãî ïðåïîðú÷-
âàì, ìàêàð â Áúëãàðèÿ äà íÿìà 
ìíîãî óñëîâèÿ çà òîçè ñïîðò. 
Òîâà ñúùî òè çàåìà äîñòà îò 
âðåìåòî. Àç òðåíèðàì ïî òðè 
ïúòè íà ñåäìèöà ïî îêîëî äâà 
÷àñà. Ñúñòåçàâàì ñå â îòáîð, 
ïî 8 ÷îâåêà ñìå â ëîäêà. Èìà 
äâå ñúñòåçàíèÿ ìåæäó êîëåæè-
òå ïðåç ãîäèíàòà.

- Áðåêçèò ùå òè ïîïðå÷è 
ëè ïî íÿêàêúâ íà÷èí?

- Íà ìåí íå. Íî ìîæå áè íà 
òÿõ äà (îñìîêëàñíèöèòå, ñ êîè-
òî ðàçãîâàðÿ). Ðåàëíî, Àíãëèÿ 
íÿìà êàê äà ñå îòêàæå îò ñòó-
äåíòèòå ñè îò Åâðîïà. Íàïðè-
ìåð ñòóäåíòèòå, êîèòî ãëàâíî 
ó÷àò êîìïþòúðíè íàóêè ïðè 
íàñ ñà îò Ðóìúíèÿ - ìíîãî ñà 
äîáðè. Â íàøèÿ êîëåæ ñðåä 
òåçè, êîèòî ó÷àò êîìïþòúðíè 
íàóêè è Ìàòåìàòèêà íÿìà àí-
ãëè÷àíè. Òîâà å çàùîòî íèå 
ñìå â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, à 
óíèâåðñèòåòúò èìà èíòåðåñ äà 
ïîäáèðà íàé-ñèëíèòå êàíäèäà-
òè. Îáà÷å â åäèí ìîìåíò àêî 
íå ïîëó÷èø ñòóäåíòñêè çàåì, 
êîéòî àíãëè÷àíèòå ïîëó÷àâàò, 
òè íå ìîæåø äà ñè ïîçâîëèø 
äà ó÷èø òàì. Ïðåäïîëàãàì, ÷å 
ñëåä Áðåêçèò ùå ñòàíå, êàêòî 
å áèëî ïðåäè Áúëãàðèÿ äà âëå-
çå â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç. Ìåæ-
äó 2000 è 2005 ãîäèíà, òàêñèòå 
ñà áèëè ïî-íèñêè, îêîëî 500 
– 1000 ïàóíäà, äîêàòî ñåãà ñà 
îêîëî 9000 ïàóíäà íà ãîäèíà. 
Ëè÷íî àç íå ñå ïðèòåñíÿâàì 
êàê ùå âðúùàì çàåìà. Çàåìúò 
ãî âðúùàø, êîãàòî çàïî÷íåø 
ðàáîòà è ñòèãíåø çàïëàòà íàä 
23 000 ïàóíäà ãîäèøíî.

- Èìàø ëè ëþáèìè ôè-
çèöè?

- Àéíùàéí å îãðîìåí òèòàí, 
Ðîäæúð Ïåíðîóç îò íàñòîÿùè-
òå. À Ñòèâúí Õîêèíã å ó÷èë â 
ìîÿ êîëåæ.
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Âàïöàðîâöè ïðåäñòàâÿò òðè ïðîåêòà
Â êðàÿ íà 2019 ãîäèíà â Àê-

òîâàòà çàëà íà ÑÓ „Íèêîëà 
É. Âàïöàðîâ” áÿõà ïðåäñòà-
âåíè òðèòå ïðîåêòà ïî Ïðî-
ãðàìà „Åðàçúì+”, ïî êîèòî 
ó÷èëèùåòî ðàáîòè ïðåç ó÷åá-
íàòà 2019 - 2020 ãîäèíà.

Íà ñúáèòèåòî áÿõà ïðåä-
ñòàâåíè ïðîåêòèòå „Ðàìî äî 
ðàìî“ (2019-1-BG01-KA101-
061620) ïî Êëþ÷îâà äåéíîñò 
1 Ìîáèëíîñò çà ãðàæäàíè, 
Ñåêòîð „Ó÷èëèùíî îáðàçî-

âàíèå“, „Èäåíòè÷íîñò â òàíö 
è ïåñåí“ (2019-1-BG01-KA229-
062344_1) è „Ìóçèêà è èçêó-
ñòâà ñðåä ïðèðîäàòà“ (2019-
1-IT02-KA229-063291_3) ïî 
Êëþ÷îâà äåéíîñò 2 „Ñòðà-
òåãè÷åñêè ïàðòíüîðñòâà“, 
Ñåêòîð „Ó÷èëèùíî îáðàçî-
âàíèå“.

Äèðåêòîðúò íà ó÷èëèùåòî, 
Èðèíà Âúòåâà, ïðèâåòñòâà 
ïðèñúñòâàùèòå è ïðåäñòàâè 
îòíîøåíèÿòà íà ó÷èëèùåòî 

ñ Öåíòúð çà ðàçâèòèå íà ÷î-
âåøêèòå ðåñóðñè. Äèðåêòî-
ðúò íà ó÷èëèùåòî å è ðúêî-
âîäèòåë íà ó÷èëèùíî íèâî è 
íà òðèòå ïðîåêòà.

Çäðàâêî Äèìîâ, êîéòî å 
êîîðäèíàòîð íà íèâî ó÷èëè-
ùå íà òðèòå ïðîåêòà, ïðåä-
ñòàâè ïîäðîáíà èíôîðìàöèÿ 
îòíîñíî öåëèòå, î÷àêâàíèòå 
ðåçóëòàòè, öåëåâèòå ãðóïè 
ïî ïðîåêòèòå, äåéíîñòèòå. 
Îñîáåíî âíèìàíèå îáúðíà 

íà ïðîöåñà íà ñúçäàâàíå íà 
ïðîåêòíèòå ïðåäëîæåíèÿ è 
ïîäáîðà íà ïàðòíüîðèòå. Òîé 
èçòúêíà è ïîëçèòå çà ó÷èëè-
ùåòî è îáùíîñòòà.

Íà ïðåäñòàâÿíåòî ïðè-
ñúñòâàõà ïðåäñòàâèòåëè íà 
ó÷èëèùíîòî íàñòîÿòåëñòâî, 
îáùåñòâåíèÿ ñúâåò êúì ó÷è-
ëèùåòî, ãîñòè îò ÑÓ „Õðèñòî 
Áîòåâ”, ó÷åíèöè è ðîäèòåëè, 
ïðåäñòàâèòåëè íà çàèíòåðå-
ñîâàíè ñòðàíè.

È òðèòå ïðåäñòàâåíè ïðîåêòà ñà ôèíàíñèðàíè ñ ïîäêðåïàòà íà Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ. Òàçè ïóáëèêàöèÿ 
[ñúîáùåíèå] îòðàçÿâà ñàìî ëè÷íèòå âèæäàíèÿ íà íåéíèÿ àâòîð è îò Êîìèñèÿòà íå ìîæå äà áúäå òúðñåíà 

îòãîâîðíîñò çà èçïîëçâàíåòî íà ñúäúðæàùàòà ñå â íåÿ èíôîðìàöèÿ.

Áðàíèìèðà ÍÈÊÎËÎÂÀ
Îáùèíñêè ñúâåòíèê, 
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Áðàíèìèðà Íèêîëîâà ðàçãîâàðÿ ñ àéòîçëèÿòà Ðóñêî Ðóñêîâ, 
ñòóäåíò ïî ôèçèêà â University College of Oxford

Ðóñêî íà ãîñòè íà 8 „À“ êëàñ â ÑÓ „Õðèñòî Áîòåâ” ïî ïîêàíà íà ã-æà Áðàíè-
ìèðà ÍèêîëîâàÐóñêî Ðóñêîâ

Ðóñêî ñúñ ñúñòóäåíòè ïî ôèçèêà Ñúñ ñúîòáîðíèöèòå ñè ïî ãðåáàíå



Äå÷î Êîåøèíîâ - òðåíüîð â 
Áàñêåòáîëåí êëóá „Âèõúð” - Àé-
òîñ:

Çàëàòà å ïîñòðîåíà ïðåäè áëèçî 
50 ãîäèíè. Òîâà å âòîðèÿò ðåìîíò. 
Íàâðåìåòî å ïðàâåí „íÿêàêúâ”, íî 
òîçè å ïúðâèÿò ãåíåðàëåí ðåìîíò. 
Ïîíå çàñåãà íÿìà òàêàâà ñïîðòíà 
çàëà â îáëàñòòà, ïî-õóáàâà å è îò 
òàçè â êâ. „Ìåäåí ðóäíèê”. Âñè÷êî å 
íàïðàâåíî ïî åäèí ïåðôåêòåí íà÷èí 
- íàñòèëêèòå, îòîïëåíèåòî, êîøîâå-
òå, âñåêè äåòàéë å ïîäíîâåí ñïîðåä 
ñúâðåìåííèòå èçèñêâàíèÿ â áàñêåò-
áîëà è âîëåéáîëà. Çà áîðáàòà èìà 
íîâà òðåíèðîâú÷íà çàëà, íàïúëíî 
îáîðóäâàíà. Íî íàé-âàæíîòî å äå-
öàòà äà ñà â çàëàòà, à íå ïî óëèöèòå.  
Çàùîòî âñè÷êî ñå ïðàâè çà òÿõ. Àé-
òîñ âúçñòàíîâè Áàñêåòáîëíèÿ êëóá è 

çàïî÷íà îò íóëàòà, ñåãà, çà ãîäèíà è 
íåùî, äåöàòà ñà âå÷å 100. Îò ìåñåö è 
ïîëîâèíà âñÿêî åäíî îò òÿõ ìå ïèòà: 
Êîãà ùå îòâîðÿò íîâàòà çàëà?

Ìèëåí Ìèí÷åâ - îáùèíñêè 
ñúâåòíèê è ñòàðøè òðåíüîð íà 
ìúæêèÿ îòáîð íà ÔÊ „Âèõúð” - 
Àéòîñ:

Äúëãî ÷àêàõìå íÿêîé îò êìåòîâå-
òå äà îáúðíå ïîãëåä êúì Ñïîðòíàòà 
çàëà - áåøå ñòàðà, ñòóäåíà, áåç åëå-
ìåíòàðíè óñëîâèÿ çà ñïîðò. Ìíîãî 
ãîäèíè òàì íèùî íå áåøå íàïðàâåíî. 
Áëàãîäàðåíèå íà êìåòà Âàñèë Åäðåâ 
è íà Ïðàâèòåëñòâîòî íåùàòà ñå ñëó-
÷èõà. Âñè÷êè íèå, çà êîèòî ñïîðòúò 
å åæåäíåâèå ñìå ùàñòëèâè è ãîðäè, 
÷å èìàìå çàëà, ñ êîÿòî ìàëêî ãðàäî-
âå ìîãàò äà ñå ïîõâàëÿò.

Áîðèñ Íèêîëîâ - ñòàðøè òðå-
íüîð íà äåöà è þíîøè ìëàäøà 
âúçðàñò âúâ Ôóòáîëåí êëóá „Âè-
õúð” - Àéòîñ:

Òîâà ñïîðòíî ñúîðúæåíèå å äúëãî 
÷àêàíî. Áëàãîäàðÿ íà ðúêîâîäñòâîòî 
íà Îáùèíàòà, è íàé-âå÷å íà êìåòà çà 
òîâà, êîåòî ïðàâè çà äåöàòà è ñïîð-
òà. Èìàõìå ñè çàëà, íî íå áåøå èç-
ïîëçâàíà êàêòî òðÿáâà - ñòàðà è íå-
ôóíêöèîíàëíà. Òîâà å åäíî ãîëÿìî 
áîãàòñòâî, çàùîòî ñïîðòúò å íàé-äî-
áðîòî âúçïèòàíèå çà åäíî äåòå. Êúì 
òîâà ñå ñòðåìèì è íèå, òðåíüîðèòå 
îò ÔÊ „Âèõúð” - Àéòîñ. Ñòðåìèì ñå 
äà ìîòèâèðàìå äåöàòà äà ñïîðòó-
âàò è êîëêîòî ïîâå÷å è ñ äîáðè óñ-
ëîâèÿ îáåêòè èìà, òîëêîâà ïî-äîáðå. 
Áëàãîäàðÿ è çà íîâèòå èãðèùà. Íà-
äÿâàì ñå íà îùå ñïîðòíè ïëîùàä-
êè çà ôóòáîë, êàêòî è òàçè çàëà äà 
ñå èçïîëçâà çà íàøèÿ ñïîðò. Â íà-

øàòà ôóòáîëíà øêîëà - îò ïîäãîòâè-
òåëíà äî ìëàäøà âúçðàñò òðåíèðàò 
îáùî íàä 100 äåöà. Ðàäîñòíîòî å, 
÷å â Àéòîñ äåéñòâèòåëíî èìà ìíîãî 
ñïîðòíè òàëàíòè. Äàé, Áîæå, çàëà-
òà äà ñå èçïîëçâà çà âñè÷êè ñïîð-
òîâå. Âÿðâàì, ÷å ùå áúäå ïúëíîöåí-
íî èçïîëçâàíà.

Ðóæäè Àõìåä - îáùèíñêè ñú-
âåòíèê, ïðåäñåäàòåë è òðåíüîð íà 
Ñïîðòåí êëóá ïî áîðáà „Àéòîñ:”

Äíåñ å íàé-ùàñòëèâèÿò äåí çà 
áîðöèòå. Èìàìå ÷èñòî íîâà çàëà çà 
òðåíèðîâêè ñ íîâ òåïèõ è ñàíèòàðíè 
âúçëè. Äîñåãà òðåíèðàõìå â ìèçåð-
íè óñëîâèÿ â áèâøåòî ó÷èëèùå „Ëþ-
áåí Êàðàâåëîâ”. Òàçè çàëà ÿ ÷àêàõìå 
ïîâå÷å îò 40 ãîäèíè - äà ÿ âèäèì òà-
êàâà, êàêâàòî å äíåñ. Áëàãîäàðÿ íà 
ïðåìèåðà è íà êìåòà Âàñèë Åäðåâ, 
êîéòî ìèëåå çà ñïîðòà. Îò 10 ãîäèíè 
íèå ñúçäàâàìå øàìïèîíè â Àéòîñ è 

âå÷å èìàìå íàøè ñïîðòèñòè â íàöèî-
íàëíèòå ãàðíèòóðè. Èìàìå ìíîãî ðå-
ïóáëèêàíñêè øàìïèîíè, à â þíîøå-
ñêèÿ íàöèîíàëåí îòáîð èìàìå Áàë-
êàíñêè øàìïèîíè. Èìàìå áðîíçîâ 
ìåäàëèñò íà Åâðîïåéñêîòî è øåñòè 
íà Ñâåòîâíî ïúðâåíñòâî. Ïúðâèòå 
äåöà, ñ êîèòî çàïî÷íàõìå ïðåäè äå-
ñåò ãîäèíè íîñÿò íàöèîíàëíè ìåäà-
ëè è òèòëè, â î÷àêâàíå ñìå äà áúäàò 
è íà Îëèìïèàäàòà. Àéòîñêàòà øêî-
ëà ïî áîðáà å òðàìïëèíúò êúì ãîëå-
ìèòå êëóáîâå - ÖÑÊÀ, ÍÑÀ è äðóãè. 
Èñòèíàòà å, ÷å ãîëåìèòå áîðöè èç-
ëèçàò îò ìàëêèòå íàñåëåíè ìåñòà. 
Âå÷å ïåòà ïîðåäíà ãîäèíà Êëóáúò 

ïå÷åëè ïðîåêòè çà ñâîáîäíîòî âðå-
ìå íà äåöàòà, ôèíàíñèðàíè ïî Ïðî-
ãðàìà íà ÌÌÑ. Íàé-âàæíàòà íè öåë 
å ñëåä ó÷åáíèòå çàíÿòèÿ äà ïðèâëè-
÷àìå äåöàòà â çàëèòå. Ó÷àñòâàìå â 
äúðæàâíè è ìåæäóíàðîäíè ñúñòåçà-
íèÿ è ïå÷åëèì ìåäàëè è ïðèçíàíèå. 
È íå íà ïîñëåäíî ìÿñòî - ðàáîòèì çà 
àâòîðèòåòà íà Îáùèíà Àéòîñ.

Ìàðòèí Áåíîâ - òðåíüîð ïî 
ñïîðòíà àêðîáàòèêà: 

Òðåíüîð ñúì îò 15 ãîäèíè. Àé-
òîñ îòäàâíà ÷àêà òàçè èçêëþ÷èòåë-
íî äîáðå ðåíîâèðàíà çàëà. Âñè÷-
êè ñå íàäÿâàìå, ÷å â íîâàòà çàëà 
ùå èìà è ïîâå÷å ñúñòåçàíèÿ - äúð-
æàâíè, à çàùî íå - è ìåæäóíàðîä-
íè. Îùå ïðåç 2020 ãîäèíà ùå å ïúð-
âîòî ïðåñòèæíî íàöèîíàëíî ñúñòå-
çàíèå ïî ñïîðòíà àêðîáàòèêà - î÷-
àêâàìå 120 ñúñòåçàòåëè, íàé-äîáðè-
òå îò êëóáîâåòå â ñòðàíàòà.
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Äå÷î Êîåøèíîâ - òðåíüîð â 
Áàñêåòáîëåí êëóá „Âèõúð” - Àé-
òîñ:

Çàëàòà å ïîñòðîåíà ïðåäè áëèçî 
50 ãîäèíè. Òîâà å âòîðèÿò ðåìîíò. 

Òðåíüîðèòå: Àéòîñêèÿò ñïîðò å 
òðàìïëèí êúì ãîëåìèòå êëóáîâå

Äå÷î Êîåøèíîâ - òðåíüîð â 

Òðåíüîðèòå:Òðåíüîðèòå:
òðàìïëèí êúì ãîëåìèòå êëóáîâåòðàìïëèí êúì ãîëåìèòå êëóáîâå

Ðóñêî Ðóñêîâ - îò Àéòîñ äî 
University College, Îêñôîðä

Àéòîñ îòäàâíà ÷àêà òàçè çàëà!

Îáùèíà Àéòîñ îáÿâÿâà:
1. Êîíêóðñ çà âúçëàãàíå óïðàâëåíèåòî íà îáùèí-

ñêîòî òúðãîâñêî äðóæåñòâî „Ìíîãîïðîôèëíà áîëíè-
öà çà àêòèâíî ëå÷åíèå” ÅÎÎÄ – ãðàä Àéòîñ.

2. Îáåêò íà êîíêóðñà: èçáîð íà óïðàâèòåë íà îá-
ùèíñêîòî òúðãîâñêî äðóæåñòâî „Ìíîãîïðîôèëíà áîë-
íèöà çà àêòèâíî ëå÷åíèå” ÅÎÎÄ – ãðàä Àéòîñ.

3. Èçèñêâàíèÿ êúì êàíäèäàòèòå:
3.1. Äà ïðèòåæàâàò îáðàçîâàòåëíî-êâàëèôèêàöè-

îííà ñòåïåí „ìàãèñòúð” ïî ìåäèöèíà, ñúîòâåòíî äåí-
òàëíà ìåäèöèíà è êâàëèôèêàöèÿ ïî çäðàâåí ìåíèäæ-
ìúíò èëè ëèöà ñ îáðàçîâàòåëíî-êâàëèôèêàöèîííà ñòå-
ïåí „ìàãèñòúð” ïî èêîíîìèêà è óïðàâëåíèå è ñ ïðè-
äîáèòà îáðàçîâàòåëíà è/èëè íàó÷íà ñòåïåí, ñïåöèàë-
íîñò èëè ïðåìèíàòî îáó÷åíèå çà ïîâèøàâàíå íà êâà-
ëèôèêàöèÿòà ïî ÷ë. 43 îò Çàêîíà çà âèñøåòî îáðàçî-
âàíèå â îáëàñòòà íà çäðàâíèÿ ìåíèäæìúíò;

3.2. Äà èìàò íàé-ìàëêî ïåò ãîäèíè òðóäîâ ñòàæ 
êàòî ëåêàð, ñúîòâåòíî ëåêàð ïî äåíòàëíà ìåäèöèíà, 
èëè èêîíîìèñò; êàíäèäàòèòå, ïðèòåæàâàùè îáðàçîâà-
òåëíî-êâàëèôèêàöèîííà ñòåïåí “ìàãèñòúð” ïî ìåäè-
öèíà, ñúîòâåòíî ïî äåíòàëíà ìåäèöèíà, äà èìàò ïðè-
äîáèòà ñïåöèàëíîñò;

3.3. Äà íå ñà îñúæäàíè íà ëèøàâàíå îò ñâîáîäà çà 
óìèøëåíè ïðåñòúïëåíèÿ îò îáù õàðàêòåð, îñâåí àêî 
ñà ðåàáèëèòèðàíè.

4. Íåîáõîäèìè äîêóìåíòè:
4.1. Çàÿâëåíèå çà ó÷àñòèå â êîíêóðñà â ñâîáî-

äåí òåêñò;
4.2. Êîïèå îò äîêóìåíò çà ñàìîëè÷íîñò;
4.3. Åâðîïåéñêè ôîðìàò íà àâòîáèîãðàôèÿ (CV);
4.4. Ìåäèöèíñêî óäîñòîâåðåíèå – çà êàíäèäàòèòå, 

êîèòî çà ñðîê ïî-äúëúã îò 3 ìåñåöà ñà ïðåóñòàíîâè-
ëè òðóäîâàòà ñè äåéíîñò;

4.5. Âñè÷êè äèïëîìè çà çàâúðøåíî îáðàçîâàíèå,  
ñâèäåòåëñòâà  èëè  óäîñòîâåðåíèÿ,  íà  êîèòî êàíäè-
äàòúò ñå ïîçîâàâà çà óäîñòîâåðÿâàíå íà èçèñêâàíè-
ÿòà ïî ò. 3.1.;

4.6. Äîêóìåíò, äîêàçâàù íàëè÷èåòî íà èçèñêóåì-
èÿ òðóäîâ ñòàæ;

4.7. Ñâèäåòåëñòâî çà ñúäèìîñò.
5. Çà ó÷àñòèå â êîíêóðñà ñå ïîäàâà çàÿâëåíèå, êúì 

êîåòî ñå ïðèëàãàò äâà îòäåëíè ïëèêà, êàêòî ñëåäâà:
Ïëèê ¹ 1 ñúäúðæà âñè÷êè íåîáõîäèìè äîêóìåí-

òè, óäîñòîâåðÿâàùè ñúîòâåòñòâèåòî íà êàíäèäàòèòå ñ 
èçèñêâàíèÿòà çà ó÷àñòèå;

Ïëèê ¹ 2 ñúäúðæà ïðîãðàìà çà ðàçâèòèåòî è äåé-
íîñòòà íà „Ìíîãîïðîôèëíà áîëíèöà çà àêòèâíî ëå÷å-
íèå” ÅÎÎÄ – ãðàä Àéòîñ çà òðèãîäèøåí ïåðèîä, êîÿòî 
ñúãëàñíî ÷ë. 8, àë.3 îò Íàðåäáà ¹ 9 îò 26.06.2000ã. çà 
óñëîâèÿòà è ðåäà çà ïðîâåæäàíå íà êîíêóðñè çà âúç-
ëàãàíå íà óïðàâëåíèåòî íà ëå÷åáíè çàâåäåíèÿ ïî Çà-
êîíà çà ëå÷åáíèòå çàâåäåíèÿ ùå ñå îöåíÿâà ïî ñëåä-
íèòå êðèòåðèè:

- ñúîòâåòñòâèå íà ïðîåêòà ñ íîðìàòèâíàòà óðåäáà;
- ñúîòâåòñòâèå íà ôîðìóëèðàíèòå öåëè è çàäà÷è ñ 

âèäà íà ëå÷åáíîòî çàâåäåíèå è ñ ïðåäìåòà íà äåé-
íîñò;

- àíàëèç íà çäðàâíî-äåìîãðàôñêè è çäðàâíî-èêî-
íîìè÷åñêè ïîêàçàòåëè;

- ñúîòâåòñòâèå íà ðàçðàáîòåíèÿ ïðîåêò ñ îáåêòèâ-
íîòî ñúñòîÿíèå íà ëå÷åáíîòî çàâåäåíèå;

- ëîãè÷åñêà ñòðóêòóðà íà ðàçðàáîòêàòà;
- ñòåïåí íà ïðàêòè÷åñêî ïðèëàãàíå íà ïðèäîáèòèòå 

òåîðåòè÷íè ïîçíàíèÿ.
Ïëèê ¹ 1 è Ïëèê ¹ 2 ñå ïîñòàâÿò â åäèí îáù 

çàïå÷àòàí ïëèê, çàÿâëåíèÿòà ñå çàâåæäàò â ñïåöèà-
ëåí ðåãèñòúð ïî ðåäà íà òÿõíîòî ïîñòúïâàíå.

6. Ìÿñòî è ñðîê çà ïîäàâàíå íà äîêóìåíòèòå çà 
ó÷àñòèå â êîíêóðñà ïî ò. 5 - â Öåíòúðà çà óñëóãè è èí-
ôîðìàöèÿ íà ãðàæäàíèòå íà Îáùèíà Àéòîñ, ãðàä Àé-
òîñ, óëèöà „Öàð Îñâîáîäèòåë” ¹ 3 â ñðîê äî 17:00 
÷àñà íà 17.02.2020 ã.

7. Îïðåäåëÿ ñëåäíèòå òåìè, ïðåäìåò íà ñúáåñåä-
âàíå ñ êàíäèäàòèòå:

-  Ñúùíîñò è ñïåöèôèêà íà óïðàâëåíèå íà çäðàâíî-

òî çàâåäåíèå;
-  Îðãàíèçàöèÿ íà äåéíîñòòà è ôèíàíñîâî óïðàâëå-

íèå íà çäðàâíîòî çàâåäåíèå;
-  Åòè÷íè ñòàíäàðòè è íîðìè íà ïîâåäåíèå íà çäðàâ-

íîòî çàâåäåíèå;
-  Ïîâèøàâàíå íà êà÷åñòâîòî íà ìåäèöèíñêîòî îá-

ñëóæâàíå, ïðèîðèòåòè çà áúäåùîòî ðàçâèòèå.
8. Êîíêóðñúò äà ñå ïðîâåäå íà òðè åòàïà:
Åòàï I: ïðîâåðêà íà ñúîòâåòñòâèåòî íà ïðåäñòà-

âåíèòå äîêóìåíòè ñ ïðåäâàðèòåëíî îáÿâåíèòå èç-
èñêâàíèÿ;

Åòàï II: ïðåäñòàâÿíå îò êàíäèäàòèòå íà ïðîãðàìà 
çà ðàçâèòèåòî è äåéíîñòòà íà ëå÷åáíîòî çàâåäåíèå 
çà òðèãîäèøåí ïåðèîä;

Åòàï III: ñúáåñåäâàíå ñ êàíäèäàòèòå, ïîëó÷èëè íà 
Åòàï II îöåíêà íå ïî-íèñêà îò ìíîãî äîáúð 4,50.

9. Äàòà, ÷àñ è ìÿñòî íà ïðîâåæäàíå íà êîíêóðñà – 
20.02.2020 ã. îò 10:30 ÷àñà â ñòàÿ ¹ 3, åò. 1 íà Îáùè-
íà Àéòîñ, ãðàä Àéòîñ, óëèöà „Öàð Îñâîáîäèòåë“ ¹ 3.

10. Óòâúðæäàâà ïðîåêò íà äîãîâîð çà âúçëàãàíå óï-
ðàâëåíèåòî íà îáùèíñêîòî òúðãîâñêî äðóæåñòâî „Ìíî-
ãîïðîôèëíà áîëíèöà çà àêòèâíî ëå÷åíèå” ÅÎÎÄ – ãðàä 
Àéòîñ, íåðàçäåëíà ÷àñò îò íàñòîÿùîòî ðåøåíèå, êàòî 
îïðåäåëÿ ðàçìåðà íà âúçíàãðàæäåíèåòî íà óïðàâèòå-
ëÿ äà áúäå îò 280 äî 400 íà ñòî îò îò÷åòíàòà ñðåäíà 
ìåñå÷íà áðóòíà ðàáîòíà çàïëàòà â çàâåäåíèåòî, íî íå 
ïîâå÷å îò äâàíàäåñåòêðàòíèÿ ðàçìåð íà ìèíèìàëíà-
òà ìåñå÷íà ðàáîòíà çàïëàòà, óñòàíîâåíà çà ñòðàíàòà 
çà ñúîòâåòíèÿ ìåñåö.

11. Ïðîåêòúò íà äîãîâîðà, âåäíî ñúñ ñòðóêòóðàòà, 
áþäæåòà, ÷èñëåíîñòòà è ùàòíîòî ðàçïèñàíèå íà ïåð-
ñîíàëà íà îáùèíñêîòî òúðãîâñêî äðóæåñòâî „Ìíîãîï-
ðîôèëíà áîëíèöà çà àêòèâíî ëå÷åíèå” ÅÎÎÄ – ãðàä Àé-
òîñ äà ñå ïðåäîñòàâè íà êàíäèäàòèòå çà ó÷àñòèå â êîí-
êóðñà.

ÂÀÑÈË ÅÄÐÅÂ
Êìåò íà Îáùèíà Àéòîñ

Î Á Ù È Í À  À É Ò Î Ñ
Î Á ß Â À

Äæåì Þìåðîâ - ó÷åíèê â 
ÑÓ „Õðèñòî Áîòåâ”:

Ùàñòëèâ ñúì, íÿìàì òúðïå-
íèå çàëàòà äà çàðàáîòè. Òÿ å 
åäíî îò íåùàòà, êîèòî öåëèÿò 
ãðàä èñêàøå îò äîñòà âðåìå. 
Íèå, êîèòî àêòèâíî ñïîðòóâàìå, 
ÿ ÷àêàõìå ñ íàé-ãîëÿìî íåòúðïå-
íèå. Îñîáåíî ïðåç çèìàòà, êîãà-
òî âðåìåòî å ñòóäåíî, çàëàòà å 
ìÿñòîòî, êúäåòî ñìå ïî÷òè âñåêè 
äåí. Ñèãóðåí ñúì, ÷å òàçè ïðå-
êðàñíà çàëà ùå ïðèâëå÷å îùå 
äåöà è ó÷åíèöè êúì ñïîðòà.

Øèðêàí – ôóòáîëèñò:
Ìíîãî ñå ðàäâàì íà òàçè õó-

áàâà çàëà - èñêàì äà òðåíèðàì 
òóê âñåêè äåí.

Àëèø Àëèø - øåñòêðàòåí 
Ðåïóáëèêàíñêè øàìïèîí íà 
Áúëãàðèÿ ïî ñâîáîäíà áîðáà:

Çàïî÷íàõ äà òðåíèðàì áîðáà, 
êîãàòî áÿõ íà 8 ãîäèíè. Ñåãà ñúì 
íà 19. Ñåãà ñå áîðÿ çà ÖÑÊÀ-Ñî-
ôèÿ è ó÷à â Ãåðìàíèÿ. Ó÷àñòâàë 
ñúì íà ñâåòîâíè è åâðîïåéñêè 

ïúðâåíñòâà. Èçêëþ÷èòåëíî ñúì 
ùàñòëèâ, ÷å è ðîäíèÿò ìè ãðàä 
èìà ñïîðòíà çàëà, êàêâàòî ñúì 
âèæäàë ñàìî â ãîëåìèòå ãðàäî-
âå. Óñëîâèÿòà â íåÿ ùå áúäàò 
ñòèìóë çà ìíîãî äåöà äà ñïîð-
òóâàò, íåçàâèñèìî êîé ñïîðò 

ùå èçáåðàò.
Íèêîëàÿ Äà÷åâà - ñïîðòíà 

àêðîáàòèêà:
Èçêëþ÷èòåëíî ñúì ùàñòëèâà, 

íîâàòà çàëà å ïðåêðàñíà. Ìíî-
ãî ñå ðàäâàì, ÷å ïðåç 2020 ãî-
äèíà Ðåïóáëèêàíñêîòî ïúðâåí-
ñòâî ïî ñïîðòíà àêðîáàòèêà 
ùå å â Àéòîñ, â òàçè çàëà. Èìà 
ïåðôåêòíè óñëîâèÿ çà ïðîâåæ-
äàíåòî íà òàêîâà ãîëÿìî ñúñ-
òåçàíèå.

Èâåëèíà Áîðèñîâà - ñïîðò-
íà àêðîáàòèêà:

Íÿìà êàê äà íå ñìå ùàñòëè-
âè. Ñ íîâàòà çàëà äîéäå è íîâè-
íàòà çà Äúðæàâíîòî ïúðâåíñòâî 
â Àéòîñ - íàé-ãîëÿìîòî ñúñòåçà-
íèå íà ãîäèíàòà. Ùå áúäåì ãîð-
äè äîìàêèíè.

Èâàéëà Ìîì÷èëîâà - ñïîðò-
íà àêðîáàòèêà:

Âñè÷êè ñå ðàäâàìå íà çàëàòà 
- ùàñòëèâè ñìå, ÷å ùå ïðîâåæ-
äàìå ñúñòåçàíèÿ ïðè ìíîãî äî-
áðè óñëîâèÿ.

Àéòîñêèòå ñïîðòèñòè çàñëóæàâàò 
òàçè ïðåêðàñíà çàëà!

Çàëàòà å ïðåêðàñíà, àéòîñêè-
òå ñïîðòèñòè ÿ çàñëóæàâàò. Ñìÿ-
òàì, ÷å å èçêëþ÷èòåëíî âàæíî 
çà Àéòîñ äà èìà òîëêîâà äîáðå 
îáîðóäâàíà ñïîðòíà çàëà, çà äà 
ìîãàò ìëàäèòå õîðà è äåöàòà äà 
ñïîðòóâàò ñ æåëàíèå. Âÿðâàì, 
÷å äîáðèòå óñëîâèÿ ùå ìîòèâè-
ðàò äåöàòà äà ñïîðòóâàò àêòèâ-
íî. Àç ñå íàäÿâàì, ÷å â òàçè çàëà 
ùå èìà ìÿñòî è çà ïî-âúçðàñò-
íèòå ãðàæäàíè ñ ó÷ðåäÿâàíåòî, 
íàïðèìåð íà êëóáîâå ïî çóìáà, 
íàðîäíè òàíöè è äðóãè ôîðìè. 
Òîâà ïðåäïîëàãà ïî-åôåêòèâíî 
è ïî-ïúëíîöåííî èçïîëçâàíå íà 
ñïîðòíîòî ñúîðúæåíèå, êàêâàòî 
å îñíîâíàòà öåë íà ðåíîâèðàíå-
òî è ðàçøèðåíèåòî íà çàëàòà.

Êìåòúò è Ñòðîèòåëÿò çà íî-
âàòà çàëà, íà ñòð. 4

Áðàíèìèðà Íèêîëîâà - îáùèíñêè ñúâåòíèê, ïðåïîäàâàòåë ïî àíãëèéñêè åçèê, ×ëåí íà ÏÊ „Îáðàçîâàíèå, 
êóëòóðà, ñïîðò, òóðèçúì, çäðàâåîïàçâàíå è ñîöèàëíè äåéíîñòè ” â Îáùèíñêè ñúâåò - Àéòîñ 

Áîéêî Áîðèñîâ ñ íàïúòñòâèÿ è êúì îáùèíñêèòå ñú-
âåòíèöè îò ÏÏ „ÃÅÐÁ“

Àéòîñ îòäàâíà ÷àêà òàçè çàëà!Àéòîñ îòäàâíà ÷àêà òàçè çàëà!
Äæåì Þìåðîâ - ó÷åíèê â Äæåì Þìåðîâ - ó÷åíèê â 

ÑÓ „Õðèñòî Áîòåâ”:ÑÓ „Õðèñòî Áîòåâ”:
Ùàñòëèâ ñúì, íÿìàì òúðïå-Ùàñòëèâ ñúì, íÿìàì òúðïå-

íèå çàëàòà äà çàðàáîòè. Òÿ å íèå çàëàòà äà çàðàáîòè. Òÿ å 
åäíî îò íåùàòà, êîèòî öåëèÿò åäíî îò íåùàòà, êîèòî öåëèÿò 

Ñïîðòèñòèòå: Ùàñòëèâè ñìå! Çàëàòà 
ùå ïðèâëå÷å îùå äåöà!

Ñíèìêà çà ñïîìåí ñ àêðîáàòèòå

Ñ íàé-ìëàäèÿò è íàé-ìíîãî÷èñëåí êëóá - áàñêåò-
áîëíèÿ

Ïðåìèåðúò è êìåòîâåòå íà Áóðãàñ è Àéòîñ ñ Äå÷î 
Êîåøèíîâ

Ïðåìèåðúò âïå÷àòëåí îò óñïåõèòå íà áîðöèòå

Ñ íàé-äîáðèòå ñòðåëöè íà Áúëãàðèÿ - Èâàí è Ñåëèí



Äèìèòúð ßíàêèåâ - 
„Ìèäèÿ èíôðàñòðóêòóðíî 
ñòðîèòåëñòâî” ÎÎÄ - 
Áóðãàñ

Îò íà÷àëîòî íà ñòðîèòåëñòâî-
òî äî èçäàâàíå íà Àêò 16 íà 
Ñïîðòíà çàëà „Àåòîñ” â Àéòîñ 
ìèíàõà òî÷íî 110 äíè. Â òîçè é 
âèä çàëàòà áåøå ðåíîâèðàíà è 
ðàçøèðåíà çà òðè ìåñåöà è ïî-
ëîâèíà - ñ îáîðóäâàíåòî, ñúñ çà-
ëèòå çà òðåíèðîâêè, ñ îòîïëèòåë-

íè, âåíòèëàöèîííè, ÂèÊ-èíñòàëàöèè è ò.í. Áåøå 
èçêëþ÷èòåëíî íàïðåãíàò òðóä, ñ ìíîãî ðàáîòíè-
öè, âêëþ÷èòåëíî è â ïî÷èâíèòå äíè. Îáåùàõ, ÷å 
çàëàòà ùå å íàïúëíî ãîòîâà äî Êîëåäà è òàêà 
ñå ñëó÷è. Ðàáîòèõìå ñ æåëàíèå - åäíà ãîëÿìà 
÷àñò îò íàøèòå ðàáîòíèöè ñà îò Àéòîñêî, çàëà-
òà å ïðèäîáèâêà çà âñè÷êè ãðàæäàíè, âêëþ÷è-
òåëíî è çà òÿõ. Èçêëþ÷èòåëíî äîáðî áåøå âçà-
èìîäåéñòâèåòî íè ñ êìåòà Âàñèë Åäðåâ è îá-
ùèíñêàòà àäìèíèñòðàöèÿ. Òîâà, ÷å èçïúëíèõ-
ìå ìíîãî äîáðå è â ñðîê îáåêòà ñå äúëæè è íà 
òÿõíàòà êîìïåòåíòíîñò, áúðçà ðåàêöèÿ è ïðî-
ôåñèîíàëèçúì.

6-7 ßÍÓÀÐÈ 2020 ×ô
Cy

 an
M

a g
en

 ta
Ye

l lo
w

Bl
ac

k

ñòð.4

Äèìèòúð ßíàêèåâ - 
„Ìèäèÿ èíôðàñòðóêòóðíî 

Ñòðîèòåëÿò: Èçãðàäèõìå ÿ çà 110 äíè!
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Êìåòúò: Àéòîñ ùå å äîìàêèí íà Äúðæàâíîòî 
ïúðâåíñòâî ïî ñïîðòíà àêðîáàòèêà çà 2020 ã.
Îùå êîãàòî ñåäíàõ íà êìåò-

ñêèÿ ñòîë ïðåç ïúðâèÿ ìàíäàò, 
êàçàõ, ÷å íèå òðÿáâà äà ðàáî-
òèì çà ðàçâèòèåòî íà äåöàòà è 
ìëàäèòå õîðà, è çà òîâà àêòèâ-
íî äà ñïîðòóâàò. Çàùîòî Àéòîñ 
å ãðàä ñ áîãàòè ñïîðòíè òðàäè-
öèè. È ìèñëÿ, ÷å ãî íàïðàâè-
õìå ñ îáíîâÿâàíåòî íà ñòàðàòà 
ñïîðòíà áàçà è èçãðàæäàíåòî íà 
íîâè ñïîðòíè îáåêòè. Â ïîñëåä-
íèÿ äåí íà 2019 ãîäèíà ñìå îñî-
áåíî ùàñòëèâè äà îòêðèåì åäíà 
ôóíêöèîíàëíà ñïîðòíà ñãðàäà 
ñ 350 ìåñòà çà çðèòåëè. Äîñåãà 
â çàëàòà òðåíèðàõà îêîëî 200 
áàñêåòáîëèñòè è âîëåéáîëèñòè. 
Ñåãà â çàëàòà âëèçàò íå ïî-ìàë-
êî îò 60 ìëàäè áîðöè ñúñ ñïåöè-
àëíî îáîñîáåíî ïîìåùåíèå çà 
òðåíèðîâêè è ñ âúçìîæíîñò çà 
îðãàíèçèðàíå íà ñúñòåçàíèÿ. 
Òóê ñúñòåçàíèÿ ùå ïðîâåæäàò 
è àêðîáàòèòå. Èìà óñëîâèÿ è çà 
äðóãè ñïîðòîâå. Òàêà ÷å îáùè-
ÿò áðîé íà äåöàòà, êîèòî àêòèâ-
íî ùå ñïîðòóâàò íàðàñòâà, âåðî-
ÿòíî íîâàòà çàëà ùå ïðèâëå÷å 
îùå äåöà è ìëàäè õîðà. Îñîáå-
íî ðàäîñòåí ñúì, ÷å Àéòîñ âå÷å 
å â êàëåíäàðà íà Áúëãàðñêà ôå-
äåðàöèÿ ïî ñïîðòíà àêðîáàòèêà 
çà 2020 ãîäèíà – òóê, â òàçè çàëà, 
ùå ñå ïðîâåäå Äúðæàâíîòî ïúð-
âåíñòâî. Òîâà å ïðèçíàíèå è îã-
ðîìíà ÷åñò çà Àéòîñ. 

Èìàìå ìíîãî ñïîðòíè òàëàí-
òè, êîèòî çàñëóæàâàò ïðåêðàñ-
íè óñëîâèÿ çà ñïîðòóâàíå â òàçè 
êðàñèâà è ñúâðåìåííà ñïîðòíà 
çàëà. 14 ñà ðåïóáëèêàíñêèòå íè 
øàìïèîíè ïðè áîðöèòå, ÷åòèðè-
ìà ñà åâðîïåéñêèòå øàìïèîíè 

â òîçè ñïîðò, ïëþñ ïåòî è øåñ-
òî ìÿñòî íà Ñâåòîâíîòî ïúð-
âåíñòâî ïðåç 2019 ãîäèíà. Êëó-
áúò çàñëóæàâàøå äà èìà íîâà 
çàëà çà òðåíèðîâêè è ñúñòåçà-
íèÿ. Áàñêåòáîëúò å ñúùî ñ òðà-
äèöèè, ãîëÿìà ÷àñò îò ñúñòåçàòå-
ëèòå íè ïðåäè ãîäèíè íàìèðàõà 
ìÿñòî â ïðåñòèæíè íàöèîíàëíè 

îòáîðè. Îò ãîäè-
íà è ïîëîâèíà Áà-
ñêåòáîëíèÿò êëóá 
å âúçñòàíîâåí è 
àç âÿðâàì, ÷å ñ 
êà÷åñòâåíè òðå-
íüîðè êàòî íàøè-
òå, àéòîñêèÿò áàñ-
êåòáîë îòíîâî ùå 
áúäå ñðåä âîäåùè-

òå ñïîðòîâå. Íÿìà êàê äà íå ñïî-
ìåíåì è ñïîðòíàòà àêðîáàòèêà, 
òðàäèöèîííî ñèëåí ñïîðò çà Àé-
òîñ, ñ 18 ìåäàëà îò Äúðæàâíî-
òî ïúðâåíñòâî, ñúñ ñðåáúðíè è 
áðîíçîâè ìåäàëè â íàäïðåâà-
ðàòà çà Ñâåòîâíàòà êóïà. Ïúð-
âàòà îëèìïèéñêà òèòëà â òîçè 
ñïîðò áåøå çà ñìåñåíàòà äâîé-

êà ñ ó÷àñòèåòî íà íàøàòà âúç-
ïèòàíè÷êà Ìàðèåëà Êîñòàäè-
íîâà â Àðæåíòèíà. Ñïèñúêúò ñ 
òàëàíòëèâè ñïîðòèñòè ìîæå äà 
áúäå ïðîäúëæåí, êîåòî ìè äàâà 
îñíîâàíèå äà òâúðäÿ, ÷å Àéòîñ 
å ãðàä ñúñ ñïîðòíè òðàäèöèè, 
êîèòî óñïåøíî ïðîäúëæàâàìå 
è ðàçâèâàìå.

Áëàãîäàðÿ íà ïðåìèåðà Áîé-
êî Áîðèñîâ çà ñðåäñòâàòà îò 
áëèçî ìèëèîí è ïîëîâèíà, êî-
èòî îòäåëè Ìèíèñòåðñêèÿò ñú-
âåò çà òîçè ãåíåðàëåí ðåìîíò. 
Ñ÷èòàì, ÷å ïîëèòèêàòà íà ïðà-
âèòåëñòâîòî äà ïîäïîìàãà îá-
íîâÿâàíåòî íà ñïîðòíàòà áàçà 
è èçãðàæäàíåòî íà íîâè ñïîðò-
íè îáåêòè ïî îáùèíè å èçêëþ÷è-
òåëíî ïðàâèëíà. Òÿ å âàæíî óñ-
ëîâèå çà ðàçâèòèåòî íà ñïîðòà 
è çà çàäúðæàíåòî íà ìëàäèòå 
õîðà â Áúëãàðèÿ.

ÍÏ

Â ïðîäúëæåíèå íà ïåò ãîäèíè Îá-
ùèíà Àéòîñ êàíäèäàòñòâà ïî äîíîðñêè 
ïðîãðàìè çà ôèíàíñèðàíå íà ãåíåðàë-
íèÿ ðåìîíò íà Ñïîðòíà çàëà “Àåòîñ”. 
Äî 19 äåêåìâðè 2018 ãîäèíà, êîãàòî ñ 
ïîñòàíîâëåíèå íà Ìèíèñòåðñêè ñúâåò 
íàé-ñåòíå áÿõà îñèãóðåíè ñðåäñòâà çà 
ðåíîâèðàíå íà ñïîðòíîòî ñúîðúæåíèå. 
Òîãàâà Ìèíèñòåðñêè ñúâåò âçå ðåøå-
íèå ïî áþäæåòà íà Îáùèíà Àéòîñ äà 
áúäàò îòïóñíàòè îáùî 2 070 000 ëâ. - 
1 450 000 ëâ. çà ñïîðòíàòà çàëà è 
620 000 ëâ. çà ðåêîíñòðóêöèÿòà è ðåõàáè-
ëèòàöèÿòà íà óëè÷íè íàñòèëêè â ñ. ×åðíà 
ìîãèëà, ñ. ×åðíîãðàä, ñ. Òîïîëèöà.

Ãîäèíà ïî-êúñíî öåëòà å èçïúëíåíà - 
ñúçäàäåíè ñà èçêëþ÷èòåëíî äîáðè óñ-
ëîâèÿ çà ïúëíîöåííîòî èçïîëçâàíå íà 
ñïîðòíàòà çàëà è å ãàðàíòèðàíà ôóíêöèîíàë-
íîñòòà é. Âúçñòàíîâåíà è ìîäåðíèçèðàíà å, ñú-
ãëàñíî ñúâðåìåííèòå òåõíîëîãèè â îáëàñòòà íà 
ñïîðòà. Èçöÿëî ñà ïðåîáðàçåíè ïîìåùåíèÿòà 

çà ñúñòåçàíèÿ è òðåíèðîâêè, àäìèíèñòðàòèâíè-
òå, ñêëàäîâèòå, ñàíèòàðíèòå ïîìåùåíèÿ, ñúáëå-
êàëíèòå è îáùèòå ÷àñòè. Îáîñîáåíè ñå òðèáóíè 
çà 350 çðèòåëñêè ìåñòà. ×ðåç ðàçøèðÿâàíå íà 
ñãðàäàòà íà ñåâåð å èçãðàäåíà è íîâà çàëà çà 

òðåíèðîâêè ñúñ ñàíèòàðíè âúçëè.
Íàïðàâåíà å âúòðåøíà îáðàáîòêà íà âñè÷-

êè ñòåíè è òàâàíè, ïîñòàâåíè ñà íîâè ïðåãðàä-
íè ñòåíè, ñ êîèòî ñà îáîñîáåíè äóø êàáèíè 
è ñïåöèàëíè ïîìåùåíèÿ çà ñúäèèòå. Ñòåíè-
òå â ñàíèòàðíèòå âúçëè ñà îáðàáîòåíè ñ ôà-
ÿíñ äî òàâàíà. Âñè÷êè ïîäîâå òèï äþøåìå ñà 
ïîäìåíåíè ñ íîâè, à âúâ ôîàéåòàòà, ñåðâèç-
íèòå ïîìåùåíèÿ è ñòúëáèùàòà - ñòàðèòå ìî-
çàå÷íè ïëî÷è ñà ïîäìåíåíè ñ ãðàíèòîãðåñ, ñ 
âèñîêà ñòåïåí ïðîòèâ ïîäõëúçâàíå è èçíî-
ñîóñòîé÷èâîñò.

Öÿëîñòíî ñà ïîäìåíåíè âúòðåøíàòà è 
âúíøíà åëèñòàëàöèè, êàêòî è îñâåòëåíèå-
òî îêîëî ñãðàäàòà. Èçãðàäåíè ñà ÷èñòî íîâè 
îòîïëèòåëíà, âåíòèëàöèîííà, îçâó÷èòåëíà è 
êëèìàòè÷íà èíñòàëàöèè, ñèñòåìè çà îòîïëå-
íèå è îõëàæäàíå. Ïîäìåíåíè ñà âðàòèòå, à 
ïðîçîðöèòå - ñ PVC-ñòúêëîïàêåòè. Òîïëèííè-
òå ïîòðåáíîñòè íà ñãðàäàòà ñå ïîåìàò îò ëî-
êàëíà êîòåëíà èíñòàëàöèÿ. Çà êîíòðîëèðàíå 
íà îïòèìàëíàòà òåìïåðàòóðà âñÿêî ïîìåùå-
íèå å ñíàáäåíî ñ òåðìîìåòúð. Ïîäìåíåíè ñà 
ÂèÊ-èíñòàëàöèèòå. Ñ íîâîçàñòðîåíàòà çàëà 
çà òðåíèðîâêè, îáùàòà ðàçãúíàòà çàñòðîåíà 
ïëîù íà çàëàòà å 1199,86 êâ. ì. 

Ñãðàäàòà èìà ñúâðåìåíåí àðõèòåêòóðåí îá-
ðàç ñ ïðèëîæåíè ìåðêè çà åíåðãèéíà åôåê-
òèâíîñò è áëàãîóñòðîåí äâîð. Â ìàçåòî ñà 
ïðåìàõíàòè ñúùåñòâóâàùèòå ïîâå÷å îò 40 ãî-
äèíè ñòàðè ðåçåðâîàðè çà íàôòà. Ìîíòèðàíè 
ñà íîâè ðåçåðâîàðè, ñåðòèôèöèðàíè çà ñúõ-
ðàíÿâàíå íà ëåêî ãîðèâî. Âñè÷êè ðàäèàòîðè 
ñà ïîäìåíåíè ñ àëóìèíèåâè. Öÿëàòà ñúùåñò-
âóâàùà âúòðåøíà òðúáíà ðàçïðåäåëèòåëíà 
ìðåæà íà îòîïëèòåëíàòà èíñòàëàöèÿ å çàìå-
íåíà ñ íîâà. Èìà è íîâà îáùîîáìåííà âåí-
òèëàöèîííà èíñòàëàöèÿ. 

Ïúëíîòî îáíîâÿâàíå íà çàëàòà áåøå ñðåä 
ïðèîðèòåòèòå íà Îáùèíà Àéòîñ, çàùîòî â 
òîâà ñïîðòíî ñúîðúæåíèå ñå ïðîâåæäàò è 
âñè÷êè ãðàäñêè, îáùèíñêè, çîíàëíè è íàöèî-
íàëíè òóðíèðè è ñúñòåçàíèÿ, âêëþ÷åíè â ãî-
äèøíèÿ ñïîðòåí êàëåíäàð íà Îáùèíàòà è 15-
òå ñïîðòíè êëóáà.

ÍÏ

Âàñèë Åäðåâ - êìåò íà Îáùèíà 
Àéòîñ

Ïðèçíàíèå çà Êàòÿ Öàíåâà

Ïðåìèåðúò ïîæåëà è íà áîðöèòå Äúðæàâ-
íî ïúðâåíñòâî â Àéòîñ

Ñåìåéñòâî ßíàêèåâè ïî âðåìå íà îòêðè-
âàíåòî íà çàëàòà

Откриването трябваше да е през май 
2020 година, случи се още на Нова година



„×åðíîìîðñêè ôàð“

Ïúðâîòî áåáå çà íîâàòà 2020 ãîäèíà â ÓÌÁÀË-
Áóðãàñ å ìîìè÷å. Ðîäåíî å ìàëêî ñëåä 2 ÷àñà 
íà 1 ÿíóàðè, êàçâà ñå Ìàðèÿ è å âòîðî äåòå â ñå-
ìåéñòâîòî. Ðàæäàíåòî å ïðîòåêëî íîðìàëíî, 
äåòåòî è ìàéêàòà ñà â îòëè÷íî ñúñòîÿíèå, ñúîá-
ùè äåæóðíèÿò ëåêàð â Ðîäèëíî îòäåëåíèå 
ä-ð Ðîìèë Àíãåëîâ.

Ïîñëåäíîòî áåáå, ñ êîåòî åêèïúò íà Ðîäèëíî 
îòäåëåíèå èçïðàòè èçìèíàëàòà 2019 ãîäèíà, å 
ìîì÷å è ñå êàçâà Äàíàèë. Ðîäåí å íà 31 äåêåì-
âðè ñëåäîáåä.

Ïðåç 2019 ðàæäàíèÿòà â ÓÌÁÀË-Áóðãàñ ñà ñ 
áëèçî 50 ïîâå÷å â ñðàâíåíèå ñ 2018 ãîäèíà - 
1809. Òîâà ïîñòàâÿ áîëíèöàòà ñðåä ÷åëíèòå 
ìåñòà ïî áðîé ðàæäàíèÿ â ñòðàíàòà, à íå ñàìî 
â Áóðãàñêà îáëàñò, ïîä÷åðòà ä-ð Àíãåëîâ. Ðàñòå 
è áðîÿò íà æåíèòå ñ ïðîáëåìíà áðåìåííîñò, êî-
èòî ñå ïðîñëåäÿâàò ïðè ñïåöèàëèñòèòå â Ãèíå-
êîëîãè÷íîòî îòäåëåíèå íà ÓÌÁÀË-Áóðãàñ.

„×åðíîìîðñêè ôàð“

Ñúðäå÷íèÿò åêèï – 
„Heart Team” ïðè ÌÁÀË 
„Ñúðöå è Ìîçúê“ - Áóðãàñ, 
êîéòî å íåðàçäåëíà ÷àñò 
îò ÓÌÁÀË „Ñúðöå è Ìî-
çúê“ - Ïëåâåí è ïðèíàäëå-
æè êúì ñòðóêòóðèòå íà 
Áúëãàðñêèÿ êàðäèîëîãè-
÷åí èíñòèòóò,  ïðåäïðèå 
íåñòàíäàðòíàòà è â ñëó-
÷àÿ óíèêàëíà ìóëòèäèñ-
öèïëèíàðíà ëå÷åáíà òàê-
òèêà, êîÿòî ñå îêàçà æè-
âîòîñïàñÿâàùà.

Ïàöèåíòúò Ãåîðãè Êóöà-
ðîâ ïîñòúïâà â 
ÌÁÀË „Ñúðöå è Ìîçúê“ ñ 
áîëêè â ãúðäèòå è îïëàê-
âàíèÿ îò çàäóõ è ôèçè÷å-

ñêà íåìîù. Ñïåöèàëèñòè-
òå îò çäðàâíîòî çàâåäå-
íèå óñòàíîâÿâàò êðèòè÷-
íî ñòåñíåíèå íà ñúäîâå-
òå, êîèòî êðúâîñíàáäÿâàò 
ñúðöåòî, ò. íàð. êîðîíàð-
íè àðòåðèè è ñòåñíåíèå 
íà ëÿâàòà ñúííà àðòåðèÿ. 
Ñúáðàí å ñúðäå÷íèÿò 
åêèï – „Heart Team”, ÷àñò 
îò êîéòî ñà  ä-ð Âëàäèìèð 
Êîðíîâñêè (íà÷àëíèê íà 
îòäåëåíèåòî ïî êàðäèî-
õèðóðãèÿ) è èíâàçèâíèÿò 
êàðäèîëîã ä-ð Ôàðõàò Ôó-
ëàäâàíä. Ïúðâîíà÷àëíî 
êàðäèîõèðóðãè÷íèÿò åêèï 
ïîä ðúêîâîäñòâîòî íà 
ä-ð Êîðíîâñêè èçâúðøâà 
îïåðàöèÿòà íà êðèòè÷íî 
çàñåãíàòèòå ñúðäå÷íè àð-

òåðèè (êîðîíàðíè ñúäî-
âå). Ïî âðåìå íà îïåðà-
öèÿòà ôóíêöèÿòà íà ñúð-
öåòî íå ñïèðà äà ðàáîòè. 
Ïîñòàâåíè ñà 5 áàéïàñà 
íà „áèåùî ñúðöå“ – èí-
òåðâåíöèÿ, èçèñêâàùà èç-
êëþ÷èòåëíè òåõíè÷åñêè è 
àíàëèòè÷íè óìåíèÿ.

Ñëåä âúçñòàíîâÿâàíåòî 
îò êàðäèîõèðóðãè÷íàòà 
îïåðàöèÿ åêèïúò îò èí-
òåðâåíöèîíàëíè êàðäè-
îëîçè,  ðúêîâîäåí îò 
ä-ð Ôóëàäâàíä, óñïåøíî 
ñòåíòèðà çàñåãíàòà êàðî-
òèäíà (ñúííà) àðòåðèÿ. 
Ñëåä êðàòúê áîëíè÷åí 
ïðåñòîé, ïàöèåíòúò å èç-
ïèñàí è ñå âúçñòàíîâÿâà 
óñïåøíî.

Óíèêàëíà îïåðàöèÿ íà áèåùî ñúðöå 
íàïðàâèõà â ÌÁÀË „Ñúðöå è Ìîçúê“

„×åðíîìîðñêè ôàð“

Áåçïëàòíè åõîãðàôñêè èçñëåäâàíèÿ 
íà ùèòîâèäíà æëåçà ùå ñå ïðîâåæäàò â 
ìåäèöèíñêèÿ öåíòúð íà ÓÌÁÀË - Áóðãàñ 
– ÌÖ „Ñâ. Íèêîëàé ×óäîòâîðåö“ ïðåç 
ÿíóàðè. Ïðîôèëàêòè÷íîòî èçñëåäâàíå 
ùå ñå èçâúðøâà îò ä-ð Ñòåôêà Ñòåôà-
íîâà, ñïåöèàëèñò-åíäîêðèíîëîã. Öåëòà 
ìó å ðàííà äèàãíîñòèêà íà ïðîìåíè â 
æëåçàòà, êîèòî ìîãàò äà áúäàò çíàê çà 
çàáîëÿâàíå. Èçñëåäâàíåòî å ïðåäíàç-
íà÷åíî íàé-âå÷å çà æåíè íà âúçðàñò 
ìåæäó 18 è 65 ãîäèíè, òúé êàòî ïðè æå-
íèòå çàáîëÿâàíèÿòà íà ùèòîâèäíàòà 
æëåçà ñà ïî-÷åñòî ñðåùàíè. 

Ïðè îêîëî 25% îò íàñåëåíèåòî ñå îò-
êðèâàò âúçëè íà ùèòîâèäíàòà æëåçà. 
Îò òÿõ îêîëî 5% ñà íåäîáðîêà÷åñòâåíè. 
Îòêðèòè â ðàíåí ñòàäèé òå ñà íàïúëíî 
ëå÷èìè. Â ïîâå÷åòî ñëó÷àè õîðàòà íå 
óñåùàò è íå ïîäîçèðàò íàëè÷èåòî íà 
âúçëè. Îòêðèâàíåòî å âúçìîæíî ñàìî 
ïðè åõîãðàôñêî èçñëåäâàíå.

Èçñëåäâàíåòî ñå èçâúðøâà ñàìî ñ 

ïðåäâàðèòåëíî çàïèñàí ÷àñ íà òåë. 
0879 545034. Çàïèñâàíèÿòà ñà âñåêè 
äåëíè÷åí äåí ìåæäó 11 è 13 ÷àñà. ×àñî-
âåòå ñå äàâàò äî èç÷åðïâàíå, íàïðàâëå-

íèå îò ëè÷åí ëåêàð íå å íåîáõîäèìî. 
ÌÖ „Ñâ. Íèêîëàé ×óäîòâîðåö“ ñå íàìè-
ðà â Íîâèÿ êîðïóñ íà ÓÌÁÀË-Áóðãàñ, 
âõîäúò å ïðåç îñíîâíà ðåãèñòðàòóðà.

„×åðíîìîðñêè ôàð“„×åðíîìîðñêè ôàð“„×åðíîìîðñêè ôàð“

Ïúðâîòî áåáå çà íîâàòà 2020 ãîäèíà â ÓÌÁÀË-
Áóðãàñ å ìîìè÷å. Ðîäåíî å ìàëêî ñëåä 2 ÷àñà 

Ïúðâîòî áåáå â Áóðãàñ 
çà 2020-à å ìîìè÷å

Áåçïëàòíè èçñëåäâàíèÿ íà ùèòîâèäíà æëåçà ùå ñå 
ïðîâåäàò â ìåäèöèíñêèÿ öåíòúð íà ÓÌÁÀË-Áóðãàñ

ÑÒÐÀ ÍÈ ÖÀ 11 6-7 ßÍÓÀÐÈ 2020

ÇäðàâÅ
×ô

Îòêðèâà ñå ïðîöåäóðà çà ïðîâåæäàíå íà ïóáëè÷åí 
îïîâåñòåí êîíêóðñ ñ òàéíî íàääàâàíå çà îòäàâàíå ïîä 
íàåì çà âðåìåííî è âúçìåçäíî ïîëçâàíå çà ñðîê îò 1 /åä-
íà/ ãîäèíà íà ñâîáîäíè íåæèëèùíè èìîòè, ñîáñòâåíîñò 
íà „Äåíòàëåí öåíòúð 1- Áóðãàñ“ ÅÎÎÄ, êîèòî íå ñà íåîá-
õîäèìè çà íóæäèòå íà Äðóæåñòâîòî, êàêòî ñëåäâà:

1.1. Ïîìåùåíèå îò 22.81 /äâàäåñåò è äâå öÿëî è îñåì-
äåñåò è åäíà ñòîòíè/ êâ.ì. ñ îáùèòå ÷àñòè, êàáèíåò ¹ 5, 
íàõîäÿùî ñå íà åòàæ 1 /ïúðâè/ îò ñãðàäàòà íà óë. „Àëåê-
ñàíäðîâñêà” ¹ 120, ãð. Áóðãàñ, êîåòî äà ñå èçïîëçâà çà 
äåéíîñò â ñôåðàòà íà ìåäèöèíñêîòî è çäðàâíîòî îáñëóæ-
âàíå çà ïðîèçâîäñòâî íà ñïåöèàëèçèðàíè ìåäèöèíñêè è 
ïîìîùíè ñðåäñòâà, ñ íà÷àëíà ìåñå÷íà íàåìíà öåíà â 
ðàçìåð íà 364.96 ëâ. /òðèñòà øåñòäåñåò è ÷åòèðè ëåâà è 
äåâåòäåñåò è øåñò ñòîòèíêè/ áåç ÄÄÑ, ñòúïêà çà íàääàâà-
íå â ðàçìåð íà 36.50 ëâ. /òðèäåñåò è øåñò ëåâà è ïåòäå-
ñåò ñòîòèíêè/ áåç ÄÄÑ.

Äåïîçèòà çà ó÷àñòèå â êîíêóðñíàòà ïðîöåäóðà å â ðàç-
ìåð íà 1094.88 ëâ. /õèëÿäà äåâåòäåñåò è ÷åòèðè ëåâà è 
îñåìäåñåò è îñåì ñòîòèíêè/.

1.2. Ïîìåùåíèå îò 22.81 /äâàäåñåò è äâå öÿëî è îñåì-
äåñåò è åäíà ñòîòíè/ êâ.ì. ñ îáùèòå ÷àñòè, êàáèíåò ¹ 6, 
íàõîäÿùî ñå íà åòàæ 1 /ïúðâè/ îò ñãðàäàòà íà óë. „Àëåê-
ñàíäðîâñêà” ¹ 120, ãð. Áóðãàñ, êîåòî äà ñå èçïîëçâà çà 
äåéíîñò â ñôåðàòà íà ìåäèöèíñêîòî è çäðàâíîòî îáñëóæ-
âàíå çà ïðîèçâîäñòâî íà ñïåöèàëèçèðàíè ìåäèöèíñêè è 
ïîìîùíè ñðåäñòâà , ñ íà÷àëíà ìåñå÷íà íàåìíà öåíà â 
ðàçìåð íà 364.96 ëâ. /òðèñòà øåñòäåñåò è ÷åòèðè ëåâà è 
äåâåòäåñåò è øåñò ñòîòèíêè/ áåç ÄÄÑ, ñòúïêà çà íàääàâà-
íå â ðàçìåð íà 36.50 ëâ. /òðèäåñåò è øåñò ëåâà è ïåòäå-
ñåò ñòîòèíêè/ áåç ÄÄÑ.

 Äåïîçèòà çà ó÷àñòèå â êîíêóðñíàòà ïðîöåäóðà å â ðàç-
ìåð íà 1094.88 ëâ. /õèëÿäà äåâåòäåñåò è ÷åòèðè ëåâà è 
îñåìäåñåò è îñåì ñòîòèíêè/.

2. Óòâúðäåíà å äîêóìåíòàöèÿ çà êîíêóðñà, êàêòî ñëåä-
âà: Çàÿâëåíèå çà ó÷àñòèå â êîíêóðñ /ïðèëîæåíèå ¹ 1/, 
Äåêëàðàöèè /ïðèëîæåíèå ¹ 2/, Äîãîâîð çà íàåì- ïðîåêò 
/ïðèëîæåíèå ¹ 3/, Íàääàâàòåëíî ïðåäëîæåíèå /ïðèëî-

æåíèå ¹ 4/ è Ðåøåíèå íà Óïðàâèòåëÿ íà „Äåíòàëåí öåí-
òúð 1- Áóðãàñ“ ÅÎÎÄ.

3. Íåîáõîäèìîòî çà èçâúðøâàíå íà äåéíîñòòà îáîðóä-
âàíå ñëåäâà äà ñå îñèãóðè îò áúäåùèòå íàåìàòåëè. Êàí-
äèäàòèòå ñëåäâà äà ñà áúëãàðñêè þðèäè÷åñêè ëèöà, ñ 
ïðåäìåò íà äåéíîñò â îáëàñòòà íà ìåäèöèíñêîòî è çäðàâ-
íîòî îáñëóæâàíå çà ïðîèçâîäñòâî íà ñïåöèàëèçèðàíè 
ìåäèöèíñêè è ïîìîùíè ñðåäñòâà, êàòî ïðåç ïîñëåäíèòå 
äâå ãîäèíè íå ñà èçâúðøâàíè ïðîìåíè â ïðàâíî-îðãàíè-
çàöèîííàòà ôîðìà, äðóæåñòâåíèòå äÿëîâå è óïðàâëåíèå-
òî íà äðóæåñòâîòî, äðóæåñòâîòî äà å ðåàëèçèðàëî ïå÷àë-
áà â ïîíå åäíà îò ïîñëåäíèòå äâå ãîäèíè ïðåäè 2019 ãî-
äèíà.

4. Êîíêóðñúò ùå ñå ïðîâåäå íà 31.01.2020 ã., îò 10.00 
÷àñà, â ñãðàäàòà íà Äåíòàëåí öåíòúð 1- Áóðãàñ, íà óë. 
„Àëåêñàíäðîâñêà“ ¹ 120, åò. 2, â êàáèíåòà íà óïðàâèòå-
ëÿ .

5. Îïðåäåëåíèÿò ðàçìåð íà äåïîçèòà çà ó÷àñòèå â êîí-
êóðñíàòà ïðîöåäóðà, ñëåäâà äà áúäå âíåñåí ïî áàíêîâà 
ñìåòêà íà „Äåíòàëåí öåíòúð 1- Áóðãàñ“ ÅÎÎÄ, ïðè Áàíêà: 
Óíèêðåäèò Áóëáàíê , BIC: BG68UNCR70001522848600, 
IBAN: UNCRBGSF.

6. Îïðåäåëåíàòà öåíà íà êîíêóðñíàòà äîêóìåíòàöèÿ å 
â ðàçìåð íà 110 /ñòî è äåñåò/ ëåâà áåç ÄÄÑ, êîèòî äà áú-
äàò âíåñåíè ïî áàíêîâà ñìåòêà íà „Äåíòàëåí öåíòúð 1- 
Áóðãàñ“ ÅÎÎÄ ïîñî÷åíà â ò.5 ïî ãîðå íåâúçñòàíîâèìè 
ñëåä ïðèêëþ÷âàíå íà ïðîöåäóðàòà. Äîêóìåíòàöèÿòà çà 
ó÷àñòèå â êîíêóðñèòå ñå çàêóïóâà â Äåíòàëåí öåíòúð 1- 
Áóðãàñ, íà óë. „Àëåêñàíäðîâñêà“ ¹ 120, åò 1, ñòàÿ - ñ÷å-
òîâîäñòâî, âñåêè ðàáîòåí äåí îò 09.00 äî 16.00 ÷àñà.

Êðàéíèÿò ñðîê çà çàêóïóâàíå íà äîêóìåíòàöèÿ çà ó÷àñ-
òèå â êîíêóðñà å äî 16.00 ÷àñà íà 29.01.2020 ã. .

7. Çàÿâëåíèÿ çà ó÷àñòèå â êîíêóðñà ñå ïîäàâàò âñåêè 

ðàáîòåí äåí îò 09.00 äî 16.00 ÷àñà â Äåíòàëåí öåíòúð 1- 
Áóðãàñ, íà óë. „Àëåêñàíäðîâñêà“ ¹ 120, åò. 1, ñòàÿ ñ÷åòî-
âîäñòâî, ëè÷íî îò êàíäèäàòèòå èëè îò òåõíè óïúëíîìîùå-
íè ïðåäñòàâèòåëè â çàïå÷àòàíè íåïðîçðà÷íè ïëèêîâå, ñ 
íåíàðóøåíà öÿëîñò, âúðõó êîèòî ñå èçïèñâà òî÷íîòî íàè-
ìåíîâàíèå íà ôèçè÷åñêîòî/ þðèäè÷åñêîòî ëèöå è ñúîò-
âåòíî íåãîâèÿ ÅÃÍ/ ÅÈÊ, êàêòî è ïîìåùåíèåòî, çà êîåòî 
êàíäèäàòñòâà. 

7.1. Êúì çàÿâëåíèÿòà, êàíäèäàòèòå ïðåäñòàâÿò è ñëåä-
íèòå äîêóìåíòè:

-íàääàâàòåëíî ïðåäëîæåíèå, ïîñòàâåíî â îòäåëåí çà-
ïå÷àòàí íåïðîçðà÷åí ïëèê, ïîäïèñàí è íàäïèñàí îò êàí-
äèäàòà ñ ïîñî÷âàíå íà èìåíàòà ìó, êàêòî è ïîìåùåíèåòî, 
çà êîåòî êàíäèäàòñòâà;

-çàâåðåíî îò êàíäèäàòà êîïèå íà óäîñòîâåðåíèå çà àê-
òóàëíî ñúñòîÿíèå, èçäàäåíî íå ïî-êúñíî îò 1 ìåñ. /åäèí 
ìåñåö/ îò ïîäàâàíå íà ïðåäëîæåíèåòî;

-äîêóìåíò çà ïðåäñòàâèòåëíà âëàñò íà ëèöåòî, ïîäïè-
ñàëî ïðåäëîæåíèåòî, êîãàòî ñå ïîäàâà îò ïúëíîìîùíèê;

-çàâåðåíî îò êàíäèäàòà êîïèå íà äàíú÷íà ðåãèñòðàöèÿ 
è ðåãèñòðàöèÿ ïî ÇÄÄÑ, êîãàòî òîâà å ïðèëîæèìî;

-çàâåðåíî îò êàíäèäàòà êîïèå íà óäîñòîâåðåíèå îò ñú-
îòâåòíàòà äàíú÷íà äèðåêöèÿ/äàíú÷íî ïîäðàçäåëåíèå íà 
ÍÀÏ, ÷å êàíäèäàòúò íÿìà íåïîãàñåíè ïóáëè÷íè çàäúëæå-
íèÿ êúì Îáùèíà Áóðãàñ, îñâåí àêî íå ñà ðàçñðî÷åíè èëè 
îòñðî÷åíè;

-äåêëàðàöèè îò êàíäèäàòèòå- ïðèëîæåíèå ¹ 2 êúì íà-
ñòîÿùîòî Ðåøåíèå;

-êîïèå îò ãîäèøíèÿ ôèíàíñîâ îò÷åò çà ãîäèíàòà, ïðåç 
êîÿòî å ðåàëèçèðàíà ïå÷àëáà

 8. Êðàéíèÿò ñðîê çà ïðèåìàíå íà çàÿâëåíèÿ çà ó÷àñ-
òèå â êîíêóðñà å äî 16.00 ÷àñà íà 30.01.2020 ã. .

9. Äàòà è ÷àñ çà îãëåä íà ïîìåùåíèÿòà: â ðàìêèòå íà 

âñåêè ðàáîòåí äåí çà ïåðèîäà íà ïîäàâàíå íà îôåðòè îò 
09.30 äî 16.00 ÷àñà. 

10. Ïðè îáÿâÿâàíå íà êîíêóðñà çà íåïðîâåäåí, ïîâòî-
ðåí êîíêóðñ çà ïîìåùåíèÿòà ùå ñå ïðîâåäå íà 07.02.2020 
ã. îò 10.00 ÷àñà, â ñãðàäàòà íà Äåíòàëåí öåíòúð 1- Áóðãàñ, 
íà óë. „Àëåêñàíäðîâñêà“ ¹ 120, åò. 2, â êàáèíåòà íà óï-
ðàâèòåëÿ .

Íîâî çàÿâëåíèå çà ó÷àñòèå â ïîâòîðíèÿ êîíêóðñ çà ïî-
ìåùåíèÿòà äà ñå ïîäàâà â Äåíòàëåí öåíòúð 1- Áóðãàñ, íà 
óë. „Àëåêñàíäðîâñêà“ ¹ 120, åò.1, ñòàÿ ñ÷åòîâîäñòâî, 
ëè÷íî îò êàíäèäàòèòå èëè îò òåõíè óïúëíîìîùåíè ïðåä-
ñòàâèòåëè â çàïå÷àòàí íåïðîçðà÷åí ïëèê, ñ íåíàðóøåíà 
öÿëîñò, âñåêè ðàáîòåí äåí îò îò 09.00 äî 16.00 ÷àñà.

Êðàéíèÿ ñðîê çà çàêóïóâàíå íà äîêóìåíòàöèÿ çà ó÷àñ-
òèå â ïîâòîðíèÿ êîíêóðñ å äî 16.00 ÷àñà íà 05.02.2020 ã. 
.

Â íîâîòî çàÿâëåíèå çà ó÷àñòèå êàíäèäàòèòå èìàò ïðà-
âî äà çàÿâÿò, ÷å ùå ñå ïîëçâàò îò ïîäàäåíèòå ñ ïúðâîòî 
çàÿâëåíèå äîêóìåíòè è ñëåäâà äà çàïëàòÿò íàíîâî äåïî-
çèò çà ó÷àñòèå â êîíêóðñà.

Êðàéíèÿò ñðîê çà ïðèåìàíå íà çàÿâëåíèÿ çà ó÷àñòèå â 
ïîâòîðíèÿ êîíêóðñ å äî 16.00 ÷àñà íà 06.02.2020 ã. .

11. Äðóãè óñëîâèÿ â ñúîòâåòñòâèå ñ öåëèòå íà êîíêóð-
ñà:

11.1. Èìîòèòå äà ñå èçïîëçâàò ñúîáðàçíî ïðåäâèäåíè-
òå â ò. 1 ñðîê è ïðåäíàçíà÷åíèå.

11.2. Çàïëàùàíåòî íà òåêóùèòå ðàçõîäè ïî íàåòîòî 
ïîìåùåíèå å çà ñìåòêà íà íàåìàòåëèòå.

11.3. Èìîòèòå äà ñå èçïîëçâàò ïî íà÷èíà ïðåäâèäåí â 
îïèñàíèåòî èì.

12. Îêîí÷àòåëíèòå îôåðòè ùå áúäàò îöåíÿâàíè ïðè 
ïðåöåíêà èçïúëíåíèåòî íà ïîñî÷åíèòå êâàëèôèêàöèîííè 
èçèñêâàíèÿ êúì êàíäèäàòèòå è ïðåäëîæåíàòà íàé-âèñîêà 
íàåìíà öåíà.

Äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ îòíîñíî êîíêóðñà ìîæå äà 
áúäå ïîëó÷åíà íà òåëåôîí: 056 831 937; GSM 0888 088 
142; e-mail : dc1_bs@mail.bg - îòäåë Ñ÷åòîâîäñòâî.

03.01.2020ã.       Óïðàâèòåë - Ä-ð Ì.ßíàêèåâà

„Äåíòàëåí öåíòúð 1- Áóðãàñ” ÅÎÎÄ, ñúãëàñíî
Ðåøåíèå ¹ 2/ 31.12.2019 ãîä. íà óïðàâèòåëÿ íà Äðóæåñòâîòî

ÎÁßÂßÂÀ

„×åðíîìîðñêè ôàð“„×åðíîìîðñêè ôàð“„×åðíîìîðñêè ôàð“

Ñúðäå÷íèÿò åêèï – 
„Heart Team” ïðè ÌÁÀË 

ñêà íåìîù. Ñïåöèàëèñòè-
òå îò çäðàâíîòî çàâåäå-
íèå óñòàíîâÿâàò êðèòè÷-
íî ñòåñíåíèå íà ñúäîâå-

òåðèè (êîðîíàðíè ñúäî-
âå). Ïî âðåìå íà îïåðà-
öèÿòà ôóíêöèÿòà íà ñúð-
öåòî íå ñïèðà äà ðàáîòè. 

íàïðàâèõà â ÌÁÀË „Ñúðöå è Ìîçúê“íàïðàâèõà â ÌÁÀË „Ñúðöå è Ìîçúê“
Ãåîðãè Êóöàðîâ: „Áëàãîäàðÿ, ÷å 
ìè ïîäàðèõòå îùå åäíà Êîëåäà“

Ä-ð Ñòåôêà Ñòåôàíîâà, ñïåöèàëèñò-åíäîêðèíîëîã



„Черноморски фар“

Мнозинството в Общин-
ския съвет в Карнобат не 
прие предложеното уве-
личение на таксата за  
смет и битови отпадъци, а 
впоследствие отхвърли 
поставената на обсъжда-
не „план-сметка“ за го-
дишния размер на прихо-
дите и разходите, свърза-
ни с управлението на от-
падъците.

По този начин общин-
ските съветници от БСП, 
ГЕРБ и „Българска про-

лет“  гарантираха недос-
тиг от 700 000 лв., т.е. годи-
ната в Карнобат започна 
с дефицит в общинските 
финанси.

В резултат от приетото 
решение от  началото на  
януари  общинската адми-
нистрация няма право да 
изразходва средства за 
сметопочистване и смето-
извозване, тъй като няма 
одобрена план-сметка, а 
новият бюджет не е при-
ет.

За да бъде компенси-
ран очертаващият се не-

достиг на средства, кме-
тът Георги Димитров и 
екипът му  са принудени 
да намалят разходите за 
сметопочистването. Зара-
ди решението на мнозин-
ството администрацията 
ще трябва да обмисли и 
въвеждане на още една 
непопулярна мярка, т.е. 
съкращаване на работни-
ци от звеното, отговаря-
що за чистотата в общи-
ната - града и съставните 
селища.

„Просто ще бъдем при-
нудени да „отрежем“  ре-

дица 
други услуги за граждани-
те. Разбирайте, че става 
въпрос за средства, кои-
то трябва да бъдат бук-
вално взети от социални 
дейности, култура, спорт 
и от всичко онова, което е 
дейност на общината, гра-
да и в съставните селища, 
т.е. в селата. Бих попитал 
колегите от БСП, ГЕРБ и 
„Българска пролет“ дали 
ще поемат отговорността 
за това, че ще трябва да 
спрем финансирането на 
Балканския фестивал на 

изкуствата, да намалим 
дейността на пенсионер-
ските клубове, на клубо-
вете по интереси и да взе-
мем пари от издръжката 
на детските градини и от 
социалния патронаж. С 
това решение мнозин-
ството обрече карно-
батлии и хората от със-
тавните селища на по-лош 
живот през 2020 година. 
Дано поемат отговорност 
за това“ – коментира кме-
тът Георги Димитров след 
края на заседанието на 
Общинския съвет.

В момента нивото на 
таксата „смет и битови от-
падъци“ в община Карно-
бат е 1.3 / 1000 и едно от 
най-ниските в цялата 
страна.  Таксата не е била 
променяна нито веднъж 
през последните десет го-
дини.

Същевременно след въ-
ведените промени в Зако-
на за управление на отпа-
дъците преработката на 
един тон отпадъци в реги-
оналното депо вече е  
95 лв.  вместо досегашни-
те 57 лв.

Сметопочистването 
в Карнобат е в 
задънена улица

Мнозинството в Общинския 
съвет отхвърли искането за 

увеличение на такса смет

Спешно 
ремонтират 
читалището 

в Мъглен
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Георги рУСинОВ

На 31-и декември 2019-а 
премиерът Бойко Бори-
сов направи обиколка на 
Бургаска област. След ка-
то посети Бургас, Помо-
рие, Камено и Айтос, той 
се отправи и към Руен. 

Там той се срещна с кме-
та Исмаил Осман. Основ-
на част от разговора им 
бе продължаващия про-
блем с нереализирането 
на ремонта на пътя Айтос-
Провадия. Това е една от 
най-важните и удобни 
връзки между Южна и Се-

верна България.
„Парите ги има, но АПИ 

се мотат с процедурата. 
Сега обаче строят „Стру-
ма“, строят „Мездра“, об-
ходите на Ботевград и 
Монтана, Поморие, Бур-
гас. 10-15 са големите 
проекти, по които се ра-

боти в момента. На мен 
обаче най-важен ми е 
„Хемус“, обясни Борисов.

Исмаил Осман каза от 
своя страна, че го е яд, че 
парите са осигурени, но 
се бави обществената по-
ръчка по избор на фирма, 
която да ремонтира про-
хода. Борисов му отгово-
ри, че когато има обжал-
вания е много трудно и 
затова се бавят процеду-
рите.

Обществената поръчка 
бе пусната още в края на 
декември 2018-а. Про-
гнозната стойност е 19 
671 080 лв. без ДДС, а фи-
нансирането е осигурено 
по европейската програ-
ма „Региони в растеж“ 
2014-2020. Срокът за по-
даване на оферти за из-
бор на изпълнител на ре-
хабилитацията бе до 14 
януари тази година. Такъв 
обаче все още не е из-
бран.

Георги рУСинОВ

 Община Руен търси 
изпълнител, който да ук-
репи свлачище на об-
щинския път за село За-
имчево, попадащ в регу-
лационните граници на 
село Снежа. За целта 
Общината е обявила об-
ществена поръчка, пока-
за проверка на „Черно-
морски фар“.

Поръчката включва из-
пълнение на строително-
монтажни работи, вклю-
чително доставка на су-
ровини и материали, ме-
ханизация, работна сила 
и всички услуги и дей-
ности, необходими за из-
пълнение на строител-
ството, в съответствие с 
Техническите специфи-
кации, техническия про-
ект и количествените 
сметки; дейности по въ-
веждане на обекта в екс-

плоатация; гаранционна 
отговорност за периоди-
те на оферираните от Из-
пълнителя гаранционни 
срокове за отделните 

видове строително-мон-
тажни работи, съоръже-
ния и строителни обекти, 
съобразно условията и 
изискванията на Наред-

ба № 2 от 2003 г. за въ-
веждане в експлоатация 
на строежите в Републи-
ка България и минимал-
ни гаранционни срокове 

за изпълнени строител-
ни и монтажни работи, 
съоръжения и строител-
ни обекти.

„С това ще се подо-

брят и възстановят 
транспортно-експлоата-
ционните качества и но-
симоспособността на на-
стилката на пътя, попа-
дащ в обсега на свлачи-
щето с оглед осигурява-
не условия за безопас-
ност на движението, 
комфорт на пътуващите, 
добро отводняване на 
засегнатия участък, как-
то и спиране на дефор-
мационните процеси и 
укрепване на прилежа-
щия терен с цел превен-
ция от бедствия и аварии 
на прилежащите на учас-
тъка жилищни имоти“, 
пише в документацията 
към обществената по-
ръчка.

Прогнозната стойност, 
която Община Руен е за-
ложила е 573 159.07 лева, 
без ДДС. Крайният срок 
за получаване на оферти 
е 20 януари 2020-а.

Премиерът обеща помощ за 
ремонта на пътя Айтос-Провадия

Укрепват свлачище в Руенско



Дона МИТЕВА

Бургаската търговско-про-
мишлена палата връчи за по-
редна година наградите си за 
високи постижения в бизне-
са и обществения живот. 
Официални гости на събитие-
то бяха  заместник областни-
ят управител г-н Владимир 
Крумов, председателят на 
Общински съвет проф. д-р 
Севдалина Турманова, гене-
ралният консул на Рeпублика 
Турция в Бургас Н.Пр. г-жа 
Сенем Гюзел.

В приветствието си пред-
седателят Цанко Иванов зая-
ви, че 2019 година е била ус-
пешна за бизнеса в Бургас. 
Засилени са международни-
те връзки на Палатата, уве-
личен е износът, като общата 
стойност на износите стоки 
за трети страни възлиза на 
2,25 млрд.евро.

Професор Турманова из-
рази благодарност от името 
на Община Бургас към Пала-
тата за доброто сътрудни-
чество през изтеклата годи-
на. Владимир Крумов проче-

те поздравителен адрес от 
областния управител Вълчо 
Чолаков и прикани предста-
вителите на бизнеса да се 
обръщат към Областна упра-
ва със своите проблеми и 
предложения. Поздравител-

ни адреси бяха получени и от 
председателя на БТПП Цве-
тан Симеонов, и от основате-
ля на „Черноморски инсти-
тут” Маруся Любчева.

На церемонията „Нурсан 
Отомотив“ ЕООД получи ста-
туетка и диплом за реализи-
ране на инвестиционна про-
грама за над 3 млн. лева с 
цел повишаване на произ-
водствения капацитет и уве-
личаване производителнос-
тта на труда.

  „Джи Ел Пи“ ЕООД  взе 
статуетка и диплом за увели-
чаване на производствените 
мощности чрез разкриване 
на ново предприятие, което е 
една от най-големите инвес-
тиции в новосъздадения Ин-
дустриален и логистичен 
парк в Бургас и внедряване 

на високи технологии в тра-
диционните производства.

„Атлантик“ АД бе награде-
на като известна търговска 
марка с принос към развити-
ето на търговията и прера-
ботката на риба и рибни про-

дукти.
Добре познатата компания 

„ПМУ“ АД бе отличена като 
фирма- лидер в изпълнение-
то на машинномонтажни, 
електромонтажни и КИП ра-
боти в различни сфери на 
промишлеността. Успешно 
партнира с някои от най-го-
лемите български компании 
и работи на редица междуна-
родни пазари.

Статуетка и диплом за ди-
намично развиваща се фир-
ма с основен предмет на дей-
ност строителство и ремонт 
на съоръжения в нефтопре-
работващата, химическата 
промишленост и енергетика-
та получи „Ремантстрой“ АД. 
Фирмата работи по поръчки 
на някои от най-големите 
компании в страната и е при-
зната за качеството на своя-
та работа.

  А „Мотопфое“ ЕООД полу-
чи статуетка и диплом за ино-
вативни подходи в търговия-
та с леки и лекотоварни авто-
мобили, за инвестиционната 
им политика и за утвържда-
ване практики в областта на 
корпоративно-социалната от-
говорност.

  Професионалната гимна-
зия по механоелектротехни-
ка и електроника  също бе от-
личена.  Като млада, проспе-
рираща компания с дейност 
в областта на транспорта и 
логистиката, работеща актив-
но с Бургаската търговско-
промишлена палата бе на-
градена „Маргейт Транс“ 
ООД. Само за две години и 
половина след своето осно-
ваване, фирмата влезе в кла-
сацията на БТПП и през 2018 
година вече зае 45-то място в 
ТОП 100 на фирмите в Бълга-
рия.

 Ерол Шерифов получи по-
четна грамота - за дългого-
дишното партньорство в об-
ластта на трансграничното 
сътрудничество и съвместна-

та дейност в реализацията на 
проекти в европейско финан-
сиране.

С почетна грамота бе удос-
тоен и хотел „Аква - Бургас“ 
за съдействие на Бургаската 
палата при осъществяването 
на събития от нейната годиш-
на програма и за партньор-
ство при провеждане на про-
фесионални обучения, както 
и за подкрепа при участието 
в европейски проекти.

Поддържането на редовни 
контакти и обмен на инфор-
мация със сродни организа-
ции и фирми от страната и 
чужбина, като по този начин 
се улеснява сътрудничество-
то между отделни фирми и 
изграждането на нови биз-
нес отношения е важна част 
от дейността на палатата.

На регионално ниво тя пол-
зотворно си сътрудничи с Ка-
марата на строителите в Бур-
гас, Бургаска морска асоциа-
ция, както и с браншовите 

организации на туризма в ре-
гиона.

Делегации от бургаски биз-
несмени бяха на посещение 
през миналата година в Ка-
вала и Чорлу, където се про-
ведоха срещи с ръководства-
та на палатите и двустранни 
разговори между потенциал-
ни бизнес партньори. От своя 
страна Бургаската палата бе 
домакин на бизнес делега-
ции от Унгария и Китай. На 
конструктивните разговори 
по време на организираните 
срещи ясно пролича интере-
сът на чуждестранните парт-
ньори към възможностите, 
които предлага бургаски ре-
гион и към сътрудничество с 
бургаския бизнес.

Палатата участва и в орга-
низацията на международни 
изложения в Бургас и в чуж-
бина. Проведени бяха и реди-
ца срещи с търговски аташе-
та, почетни консули и посла-
ници.

Успешна 2019 година за бизнеса  
отчете Бургаската търговско-промишлена палата
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„Черноморски фар“

Декларирането на дохо-
дите тази година ще старти-
ра от 10 януари, тъй като от 
1 до 9 се извършва годиш-
ното приключване на данъч-
но-осигурителните сметки 
на фирмите и гражданите от 
НАП. За първи път деклара-
цията за доходите на физи-
ческите лица ще бъде по-
пълнена от приходната аген-
ция, съобщават от БНТ.

Около 600 000 българи та-
зи година ще подават да-
нъчни декларации.

Росен Бъчваров, комуни-
кационен директор на НАП, 
коментира: „За пръв път 
НАП предварително ще по-
пълни доходите от трудови 
правоотношения, доходите 
от заплата и доходите от хо-
норари и граждански дого-
вори. Това представлява 
около 70 от всяка една да-
нъчна декларация“.

Декларациите ще бъдат 
готови през първата десет-
дневка на март. Въпреки че 
данните ще са предварител-
но нанесени, не отпада за-
дължението гражданите да 
ги проследят.

Единственото, което тряб-

ва да направим е да влезем 
със своя персонален код в 
сайта на НАП, за да потвър-
дим информацията за да-
нъчните си задължения.

Това, което няма в пред-
варително попълнената де-
кларация са доходите от на-
ем, за които НАП няма из-
точник на информация и да-
нъчните облекчения, които 
трябва да бъдат добавени 
ръчно в данъчната деклара-
ция от всеки гражданите.

Росен Бъчваров допълни 
още: „До края на март 2020 
година, всеки, който подаде 
декларацията си по елек-
тронен път и няма никакви 
стари задължения, и плати 
дължимия данък, може да 
получи 5% намаление от да-
нъка за довнасяне“.

За хората без персона-
лен код или електронен под-
пис данъчната декларация 
ще се подава на гише, в 
офисите на НАП или по по-
щата.

500 лв. е глобата за непо-
дадена данъчна декларация 
и 1000 лв. за декларация с 
невярно съдържание.

Данъчната кампания за 
гражданите приключва на 
30 април.

За първи път: НАП служебно 
попълва данъчната ни декларация

Увеличиха минималната 
работна заплата, скочи и водата

Учителските заплати тръгват с още 18% нагоре

Снимка за спомен на наградените

Ерол Шерифов получава наградата си от  
инж. Цанко Иванов, председател на БсТПП

Бизнесменът, художник и меценат благодари за 
отличието

Димитър Людиев, собственик на „Джи Ел Пи“ 
ЕООД,  взе статуетка и диплом за увеличаване на 
производствените мощности чрез разкриване на 
ново предприятие
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Михаил КОЛЕВ 
Снимка: архив

С пълна зала и загуба 
стартира новата година за 
баскетболния „Черномо-
рец“. Бургазлии отстъпиха 
като домакини с 52:95 на 
столичния „Левски-Лу-
койл“. За морския тим из-
вън групата бяха Джерард 
Тарин и Миленко Велко-
вич, което оказа сериозно 
влияние. Домакините има-
ха едва 31% при стрелба-
та, като за първи път през 
сезона вкарват само 52 

точки в мач. За „Черномо-
рец“ силен мач изигра Ге-
орги Кендеров, който се от-
чете със 17 точки и 9 бор-
би. Симеон Русинов отбе-
ляза 12 точки, а 10 има 
Джамал Кинг.

„Хубавото е, че дойдоха 
доста хора, които да наблю-
дават срещата, като това 
може би се и дължи на съ-
перника, който ни гостува. 
Съжалявам, че не успяхме 
да зарадваме феновете с 
по-добра игра, като според 
мен това се дължи на ня-
колко причини: не бяхме в 

пълен състав, бяхме само 
с 10 човека в групата, ня-
кои от играчите ни не пока-
заха това, на което са спо-
собни и не на последно 

място трябва да вземем 
предвид класата на „Лев-
ски-Лукойл“. Успехът им 
срещу нас е напълно зако-
номерен“, заяви пред вест-

ник „Черноморски фар“ 
треньорът на бургазлии 
Йордан Колев. 

Неговите опасения са, че 
с подобни игри може да се 
получи отлив на фенове. 
Надявам се, че на следва-
щото домакинство те отно-
во ще ни подкрепят, а ние 
от своя страна ще успеем 
да ги зарадваме, допълни 
наставникът. 

В следващия кръг от На-
ционалната баскетболна 
лига (НБЛ) „Черноморец“ 
гостува на тима на „Ямбол“. 
Именно срещу този отбор 
е едната, от общото двете 
победи, които бургазлии са 
записали до момента в най-
елитния ни баскетболен 
шампионат. Колев не скри 
притесненията си преди та-
зи среща, които са свърза-
ни най-вече с многото иг-
рачи, които ще пропуснат 

двубоя на 11 януари в зала 
„Диана“. 

Сред тях е и Стоян Мил-
чев, който е контузен и ще 
е извън игра около месец 
и половина. Освен това не 
се знае дали визата на сър-
бина Миленко Велкович ще 
е готова до събота. Така 
към момента групата на 
„Черноморец“ за тази сре-
ща е 9 души, като по пра-
вилник тя трябва да бъде 
поне 10. При така създала-
та се ситуация Колев най-
вероятно ще разчита на ня-
кой юноша за битката с 
„Ямбол“.

„Надявам се, че покажем 
добра игра. „Ямбол“ е от-
бор, който се представя 
съвсем различно като до-
макин, в сравнение с гос-
туванията и това съвсем ес-
тествено ще ни затрудни“, 
каза още Йордан Колев. 

Чф

Лидерът в Трета югоизточна лига „Со-
зопол“ си осигури услугите на бившия 
си нападател Трайо Грозев. Таранът, 
който изкара половин сезон в „Черно-
морец“ (Бургас), се завръща при „небе-
сносините“. 36-годишният голмайстор 
вкара 15 попадения през миналата про-
лет за „Созопол“. Останалите нови по-
пълнения на созополчани ще бъдат обя-

вени на първата тренировка, която ще 
е на 9-и януари, от 14:00 часа, на стади-
он „Арена Созопол“. Морският тим зи-
мува на първо място в Трета югоизточ-
на лига, с актив от 41 точки. Първият 
официален двубой за момчетата на 
Маргарит Димов е на 22 февруари, ка-
то отборът ще е домакин на „Атлетик“ 
(Куклен).БаСКЕтБОЛ

„Созопол“ си върна 
обратно голмайстора

С пълна зала и загуба започна 
новата година „черноморец“

бургазлии отстъпиха 
като домакини на 
„левски-лукойл“ с 52:95

полумаратонът „атанасовско езеро“ 
тази година ще е на атанасовден

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОВОС НА 

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК ЗА 
КРЕМАЦИИ И УРНОПОЛАГАНЕ В ПИ № 007108, МЕСТНОСТ  

„ДЕРЕ АРАС“, ГР. КАМЕНО, ОБЩИНА КАМЕНО, ОБЛАСТ БУРГАС

Община Камено уведомява всички заинтересовани физически и 
юридически лица, че организира обществено обсъждане на Доклад 
за оценка на въздействието върху околната среда /ДОВОС/ с всички 
приложения към него на инвестиционно предложение: Изграждане 
на парк за кремиции и урнополагане в поземлен имот № 007108, 
местност „Дере Арас“, гр. Камено, община Камено.

Срещата ще се проведе на 28.01.2020 г. от 9.00 часа в 
Административната сграда на Община Камено, ул. „Освобождение“ 
№ 101.

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение 
на интересуващите се всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа в 
сградата на Община Камено, както и в РИОСВ-Бургас – гр. Бургас, 
ул. „Перущица“ № 67, ет. 3, в офиса на фирма „Ворик Груп“ ЕООД 
– гр. Бургас, ул. „Васил Левски“, № 40, ет. 6 и на интернет стра-
ниците на възложителя: http://www.crematory.bg. 

Писмени становища, предложения, мнения и препоръки по пред-
ставеният ДОВОС могат да се предоставят в Община Камено, РИОСВ-
Бургас и в офиса на възложителя, както и на срещата за общест-
вено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на Община 
Камено: Богомила Куцарова – еколог, тел.: +359 5515 2059; е-mail: 
obshtina@kameno.bg, от страна на възложителя: Кристиян Киров, 
тел.: +359 888 053 530, е-mail: k.kirov@vorikgroup.bg.

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Златомара Димитрова 

Попова, уведомява всички заинтересувани физически и юридиче-
ски лица, че има изготвен технически проект за обект: „Сгради за 
отдих и курорт в апартаментен хотелски комплекс „Света Марина 
– премиум клуб“, УПИ ХХ 35010, м. „Света Марина“, землище гр. 
Созопол, Община Созопол“.

Лице за контакти: Лилия Михайлова - пълномощник
Тел.: 0889 733 230

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, ЕТ „СПЕКТЪР – 76 – ИВАН 

СТОЙКОВ”, уведомява всички заинтересувани физически и юриди-
чески лица, че има следното предложение за „ПУП-План за застро-
яване за поземлен имот с идентификатор 07079.17.9928 по КК на 
гр. Бургас, м. „Соватчалъ”, кв. Рудник, Община Бургас - за изграж-
дане на селскостопанска сграда за съхранение на растителна про-
дукция, инвентар и амбалаж и битово помещение”.

Лице за контакти: Иван Стойков
Тел.: 0898 522 465

„Нефтохимик“ се 
събира днес за 

първа тренировка
„Черноморски фар“

„Нефтохимик“ (Бургас) 
стартира днес подготовка-
та си за пролетния дял на 
Втора лига. Първото трени-
ровъчно занимание на бур-
газлии ще се проведе на 
„Ефбет Арена“ (бившият 
стадион „Лазур“) от 11:00 
часа. Тимът ще тренира 
двуразово в Бургас до 13-и 
януари, след което е пред-
виден едноседмичен лагер 
в Поморие. 

Вече са ясни датите и съ-
перниците за контролни 
срещи. Предстои да бъдат 
уточнени и местата на про-
веждане:

18.01 – „Черноморец“ 

(Балчик)
22.01 – „Созопол“
25.01 – „Ботев“ (Гълъбо-

во)
29.01 – „Царско село“ 

(София)
01.02 – „Добруджа“ (До-

брич)
05.02 – „Берое“ (Стара 

Загора)
08.02 – „Несебър“
Пролетният дял на Втора 

лига ще бъде открит на 15 
февруари, когато „Нефто-
химик“ ще посрещне на 
„Ефбет Арена“ тима на 
„Монтана“. „Шейховете зи-
муват на шеста позиция в 
класирането, поделяйки си 
мястото с „Хебър“ (Пазар-
джик).



06:00 - Ñóòðåøåí áëîê
09:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ
09:15 - Êóëòóðà.ÁÃ
10:15 - 100% áóäíè
11:15 - Áúðçî, ëåñíî, âêóñíî /ï/
11:45 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö
12:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ
12:30 - Âÿðà è îáùåñòâî /ï/
13:30 - Ðàçãîâîð ñ ðèöàð äîêóìåíòàëåí 
ôèëì /Áúëãàðèÿ, 2005ã./, ðåæèñüîð Âëà-
äèñëàâ Èêîíîìîâ
14:00 - Ìàëêè èñòîðèè
14:15 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö
14:30 - Òî÷èöà àíèì.
14:50 - Ñèä - äåòå íà íàóêàòà 2 àíèì.
15:15 - Ãèìíàçèÿ "×åðíà äóïêà" 
15:40 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö
16:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ
16:15 - Íîâèíè íà òóðñêè åçèê
16:30 - Áúðçî, ëåñíî, âêóñíî
17:00 - Îäà çà Ïàèñèé Õèëåíäàðñêè
17:05 - Ñòàíè áîãàò òâ èãðà/ï/
18:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ
18:20 - Îùå îò äåíÿ
19:00 - Ñúêðîâèùå â äâîðåöà  /48 åï./
20:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ
20:45 - Ñïîðòíè íîâèíè
21:00 - Èñòîðèÿ.bg Î, âðåìåíà! Î, íðàâè! 
- Õðèñòî Áîòåâ
22:00 - Òåëåâèçèîíåí òåàòúð: Õúøîâå 
4-ñåðèåí  /Áúëãàðèÿ, 2009ã./, 1 ñåðèÿ, ðå-
æèñüîð Àëåêñàíäúð Ìîðôîâ, â ðîëèòå: 
Ðóñè ×àíåâ, Âàëåðè Éîðäàíîâ, Ïåòúð Ïîï-
éîðäàíîâ, Âàëåíòèí Ãàíåâ è äð.
23:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ
23:30 - Çàêîíúò íà Äîéë 6  /1 åï./ (12)
00:15 - Êóëòóðà.ÁÃ /ï/
01:15 - 100% áóäíè ïðåäàâàíå çà çäðà-
âîñëîâåí ëàéôñòàéë/ï/
02:15 - Ñúêðîâèùå â äâîðåöà  /48 åï./ï/
03:15 - Ìàëêè èñòîðèè /ï/
04:15 - Çàêîíúò íà Äîéë 6  /1 åï./ï/ (12)
05:00 - Îùå îò äåíÿ
05:40 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö

06:00 - "Òðàíñôîðìúðñ: Ðîáîòè ïîä ïðè-
êðèòèå" - àíèìàöèÿ, ñ.2 åï.9
06:30 - "Òàçè ñóòðèí" - èíôîðìàöèîííî 
ïðåäàâàíå ñ âîäåù Àíòîí Õåêèìÿí
09:30 - "Ïðåäè îáåä" - òîêøîó ñ âîäåùè 
Äåñèñëàâà Ñòîÿíîâà è Àëåêñàíäúð Êàäèåâ
12:00 - bTV Íîâèíèòå - îáåäíà åìèñèÿ
12:30 - "Êîìèöèòå è ïðèÿòåëè" - êîìå-
äèéíî øîó
13:30 - Ïðåìèåðà: "ßãîäîâà ëþáîâ" 
- åï.20
15:00 - Ïðåìèåðà: "Øåñò ñåñòðè" - 
ñ.7 åï.43
16:00 - "Ñïàñèòåëè â ïëàíèíàòà" - 
ñ.3 åï.3
17:00 - bTV Íîâèíèòå
17:30 - "Ëèöå â ëèöå" - ïóáëèöèñòè÷íî 
ïðåäàâàíå ñ âîäåù Öâåòàíêà Ðèçîâà
17:50 - Ñïîðò òîòî
18:00 - Ïðåìèåðà: "Ñâîáîäåí äóõ" - åï.41
19:00 - bTV Íîâèíèòå - öåíòðàë-
íà åìèñèÿ
20:00 - Ïðåìèåðà: "Çàâèíàãè" - åï.46
21:30 - Ïðåìèåðà: "Âúòðåøåí ÷îâåê" 
- åï.59
22:30 - "Ìåäè÷èòå" - ñ.2 åï.3
23:30 - bTV Íîâèíèòå - êúñíà åìèñèÿ
00:00 - "Ìúðòâà òî÷êà" - ñ.3 åï.21

01:00 - "Ñòðåëàòà" - ñ.6 åï.16
02:00 - bTV Íîâèíèòå /ï./
02:20 - "Ïðåäè îáåä" /ï./
04:40 - "Âòîðè øàíñ" - åï.22
05:30 - "Ëèöå â ëèöå" /ï./

06:20 - "Çäðàâåé, Áúëãàðèÿ" - ñóòðå-
øåí áëîê
09:30 - "Íà êàôå" - ïðåäàâàíå íà NOVA
12:00 - Íîâèíèòå íà NOVA
12:30 - "Ìîÿò æèâîò" - ñåçîí 4
13:30 - "Îñòàíè ñ ìåí" (ïðåìèåðà) - ñå-
ðèåí ôèëì
15:00 - "×åðíà ðîçà" (ïðåìèåðà) - ñå-
ðèåí ôèëì
16:00 - Íîâèíèòå íà NOVA
16:10 - "Ïëþñ - Ìèíóñ" - ïóáëèöèñòè÷íî 
ïðåäàâàíå, íà æèâî
17:00 - "Íàìåðè ìå" (ïðåìèåðà) - ñå-
ðèåí ôèëì
18:00 - "Ñåìåéíè âîéíè" - òåëåâèçè-
îííà èãðà
19:00 - Íîâèíèòå íà NOVA - öåíòðàë-
íà åìèñèÿ
20:00 - "×åðåøêàòà íà òîðòàòà" - ïðåäà-
âàíå íà NOVA, íîâ ñåçîí

21:00 - "Êîøìàðè â êóõíÿòà" - ðèàëèòè
22:00 - "Õàâàé 5-0" - ñåçîí 7
23:00 - Íîâèíèòå íà NOVA
23:30 - "Äîáðàòà ñúïðóãà" - ñåçîí 6
00:30 - "Íîùíà ñìÿíà" - ñåçîí 3
01:30 - "Çàâèíàãè ñâúðçàíè" - ñåðè-
åí ôèëì
02:30 - "Ñëúíöå è ëóíà" - ñåðèåí ôèëì
05:20 - "Äîáðàòà ñúïðóãà" - ñåçîí 6 /ï/

06:00 - Ñåäìè÷íèê ñ Âëàäî Áåðåàíó - ñ 
Âëàäî Áåðåàíó
06:59 - Äåëíèöè - ñ Íèêîëàé Êîëåâ

10:30 - EuroTV Shop
11:00 - Refresh çà çäðàâå - ñúñ Ñèë-
âèÿ ×àëúêîâà
12:00 - Ñåäìè÷íèê ñ Âëàäî Áåðåàíó - ñ 
Âëàäî Áåðåàíó
13:00 - Íîâèíè
13:15 - Ïúòóâàùî ÷èòàëèùå - ñ Èâàé-
ëî Øîïñêè
14:15 - Ó÷èëèùå çà ðîäèòåëè - ñ Áîæà-
íà Äóäåâà
15:15 - Íîâèíè
15:30 - EuroTV Shop
16:00 - Äåëíèöè - ñ Íèêîëàé Êîëåâ
18:50 - Íîâèíè
19:20 - Äåëíèöè - ñ Íèêîëàé Êîëåâ
20:00 - Ïðåìúë÷àíè èñòèíè - ñ Ìèí-
÷î Õðèñòîâ
21:00 - Áúëãàðèÿ íà æèâî - ñ Èâî Áîæêîâ
22:00 - Øîóòî íà Ìàâðèêîâ - ñ Âàñêî 
Ìàâðèêîâ
23:00 - Íîâèíè
23:30 - Øåñòî ÷óâñòâî
01:30 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö
02:00 - EuroTV Shop
03:30 - Ó÷èëèùå çà ðîäèòåëè - ñ Áîæà-
íà Äóäåâà
04:30 - Øîóòî íà Ìàâðèêîâ - ñ Âàñêî 
Ìàâðèêîâ
05:30 - Áúëãàðèÿ íà æèâî - ñ Èâî Áîæêîâ

06:10 - "Êàñúë" - ñåçîí 7 /ï/
07:00 - "Òúðñåíåòî íà Ëèíê" - àíèì. /ï/
09:00 - "Âå÷íàòà ñèëà íà ëþáîâòà" - ðî-
ìàíòè÷åí ôèëì ñ ó÷. íà Ëîãàí Áàëòîëî-
ìåî, Åðèí Êîòðåë, Äåéë Ìèäêèô è äð. /ï/
11:00 - "Êàñúë" - ñåçîí 7
12:00 - "Íåâèííè ãîäèíè" - ðîìàíòè÷íà 
äðàìà ñ ó÷. íà Ìèøåë Ïôàéôúð, Óèíîíà 
Ðàéäúð, Äàíèåë Äåé-Ëþèñ, Äæåðàëäèí ×à-
ïëèí, Àëåêñèñ Ñìèò, Ìåðè Áåò Õúðò, Àëåê 
ÌaêKîóåí, Ðè÷àðä Å. Ãðàíò è äð. /ï/
14:50 - "Â êàäúð"
15:20 - "Áåâúðëè Õèëñ ×èõóàõóà 2" - êî-
ìåäèÿ ñ ó÷. íà Ñþçúí Áëåéêëè, Èëåéí Õåí-
äðèêñ, Ìàðêúñ Êîëîìà, Åðèí Êàõèë è äð.
17:00 - "Ïàçèòåëèòå íà ñúêðîâèùåòî" - 
ïðèêëþ÷åíñêè ôèëì ñ ó÷. íà Ðàóë Áîâà, 
Àíà Ôðèéë, Ôîëêåð Áðóõ, Ôëîðåíòèíå Ëà-
ìå è äð. /ï/
19:00 - "Ñîôèÿ - Äåí è Íîù" - ðèàëè-
òè ñåðèàë
20:00 - "Îò ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî: Ìà-
ÿìè" - ñåçîí 4
21:00 - Öåðåìîíèÿ ïî âðú÷âàíå íà 77-òå 
íàãðàäè "Çëàòåí Ãëîáóñ"
23:45 - "Îò ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî: Ìà-
ÿìè" - ñåçîí 4 /ï/
00:40 - "Áúðëîãà íà êðàäöè" - òðèëúð 
ñ ó÷. Äæåðàðä Áúòëúð, Ïàáëî Øðàéáúð, 
Î'Øåé Äæàêñúí ìë., Ôèôòè Ñåíò è äð. /ï/
05:50 - "Êàñúë" - ñåçîí 7 /ï/

06:00 - Ñêè áÿãàíå: Ñâåòîâíà êóïà âúâ 
Âàë äè Ôèåìå, ïðåñëåäâàíå, æåíè
06:30 - Ñêè áÿãàíå: Ñâåòîâíà êóïà âúâ 
Âàë äè Ôèåìå, ïðåñëåäâàíå, ìúæå
07:00 - Ñêè-àëïèéñêè äèñöèïëèíè: Ñâå-
òîâíà êóïà â Çàãðåá, ñëàëîì, æåíè
07:45 - Ñêè-àëïèéñêè äèñöèïëèíè: Ñâå-
òîâíà êóïà â Çàãðåá, ñëàëîì, ìúæå
08:30 - Ñêè ñêîêîâå: Òóðíèð "×åòèðè-
òå øàíöè", ñâåòîâíà êóïà â Îáåðñäîðô, 
ñúñòåçàíèå
09:30 - Ñêè ñêîêîâå: Òóðíèð "×åòèðè-
òå øàíöè", ñâåòîâíà êóïà â Ãàðìèø, ñúñ-
òåçàíèå
10:30 - Ñêè ñêîêîâå: Òóðíèð "×åòèðè-
òå øàíöè", ñâåòîâíà êóïà â Èíñáðóê, ñúñ-
òåçàíèå
11:30 - Ñêè ñêîêîâå: Òóðíèð "×åòèðèòå 
øàíöè", ñâåòîâíà êóïà â Áèøîôñõîôåí, 
êâàëèôèêàöèÿ
12:30 - Ñêè-àëïèéñêè äèñöèïëèíè: Ñâå-
òîâíà êóïà â Çàãðåá, ñëàëîì, æåíè
13:15 - Ñêè-àëïèéñêè äèñöèïëèíè: Ñâå-
òîâíà êóïà â Çàãðåá, ñëàëîì, ìúæå
14:00 - Ñêè ñêîêîâå: Òóðíèð "×åòèðè-
òå øàíöè", ñâåòîâíà êóïà â Îáåðñäîðô, 
ñúñòåçàíèå
15:00 - Ñêè ñêîêîâå: Òóðíèð "×åòèðè-
òå øàíöè", ñâåòîâíà êóïà â Ãàðìèø, ñúñ-
òåçàíèå

06:00 
Âàë äè Ôèåìå, ïðåñëåäâàíå, æåíè
06:30 
Âàë äè Ôèåìå, ïðåñëåäâàíå, ìúæå
07:00 
òîâíà êóïà â Çàãðåá, ñëàëîì, æåíè
07:45 
òîâíà êóïà â Çàãðåá, ñëàëîì, ìúæå
08:30 
òå øàíöè", ñâåòîâíà êóïà â Îáåðñäîðô, 
ñúñòåçàíèå
09:30 
òå øàíöè", ñâåòîâíà êóïà â Ãàðìèø, ñúñ-
òåçàíèå
10:30 
òå øàíöè", ñâåòîâíà êóïà â Èíñáðóê, ñúñ-
òåçàíèå
11:30 
øàíöè", ñâåòîâíà êóïà â Áèøîôñõîôåí, 
êâàëèôèêàöèÿ
12:30 
òîâíà êóïà â Çàãðåá, ñëàëîì, æåíè
13:15 
òîâíà êóïà â Çàãðåá, ñëàëîì, ìúæå
14:00 
òå øàíöè", ñâåòîâíà êóïà â Îáåðñäîðô, 
ñúñòåçàíèå
15:00 
òå øàíöè", ñâåòîâíà êóïà â Ãàðìèø, ñúñ-
òåçàíèå

06:00 - "Äðàãà ôàìèëèÿ" - ñåçîí 3
07:00 - "Óîêúð - òåêñàñêèÿò ðåéíäæúð" 
- ñåçîí 6 /ï/
08:00 - "Êîáðà 11: Îáàäè ñå!" - ñå-
çîí 15 /ï
09:20 - "Äà ñå ïîñìååì"
10:00 - "Êîìèñàð Ðåêñ" - ñåçîí 12 /ï/
11:00 - "Âîåííè ïðåñòúïëåíèÿ" - ñå-
çîí 10 /ï/
12:00 - "Ïîæàðíèêàðèòå îò ×èêàãî" - ñå-
çîí 7 /ï/
13:00 - "Óîêúð - òåêñàñêèÿò ðåéíäæúð"- 
ñåçîí 6
14:00 - "Êîáðà 11: Îáàäè ñå!" - ñåçîí 15
15:00 - "Êîìèñàð Ðåêñ" - ñåçîí 12
16:00 - "Æåíåíè ñ äåöà" - ñåçîí 7, 2 åï.à
16:50 - "Ðîêè 5" - åêøúí ñ ó÷. íà Ñèëâåñ-
òúð Ñòàëîóí, Òàëèÿ Øàéúð, Áúðò ßíã, Òîíè 
Áúðòúí, Ñåéäæ Ñòàëîóí è äð. /ï/
19:00 - "Âîåííè ïðåñòúïëåíèÿ" - ñå-
çîí 10
20:00 - "Ñêîðïèîí" - ñåçîí 1
21:00 - "Ïîæàðíèêàðèòå îò ×èêàãî" (ïðå-
ìèåðà) - ñåçîí 7
22:00 - "Ìà÷åòå" - åêøúí ñ ó÷. íà Äà-
íè Òðåõî, Ðîáúðò Äå Íèðî, Ñòèâúí Ñåãàë, 
Äæåñèêà Àëáà, Ìèøåë Ðîäðèãåñ, Ëèíä-
çè Ëîúí, ×èê Ìàðèí, Äîí Äæîíñúí, Äæåô 
Ôåéõè, Øåé Óèãúì è äð.
00:10 - "Ñêîðïèîí" - ñåçîí 1 /ï/
01:00 - Åðîòè÷åí òåëåïàçàð
03:10 - "Íàöèîíàëíà ëîòàðèÿ" /ï/

ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ

ÏÎÍÅÄÅËÍÈÊ
Òåìïåðàòóðà: 1/4°C
Îáëà÷íî, ñëàá äúæä
Âåðîÿòíîñò çà âàëåæè: 43%
Âåðîÿòíîñò çà áóðÿ: 0%
Îáëà÷íîñò: 98%

ÂÒÎÐÍÈÊ
Òåìïåðàòóðà: -1/3°C
Ïðîìåíëèâà îáëà÷íîñò
Âåðîÿòíîñò çà âàëåæè: 35%
Âåðîÿòíîñò çà áóðÿ: 0%
Îáëà÷íîñò: 72%

ÂÐÅ ÌÅ ÒÎ Â ÁÓÐ ÃÀÑ
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Папарак

Йордановци и Ивановци вдигат наздравици

11 
съ

Шоколадов кейк и 
меденки приготвя 
бургаски дизайнер

Шедьоври на б

Търсете в разпространителската мрежа 
и обектите за продажба на вестници

Златните книги на Disney

"Черноморски фар"

С внучката Ванеса и сина си Боян ще 

празнува имения си ден певицата Ва-

ня Костова. Малката Ванеса е и ученич-

ка Националното музикално училище 

„Любомир Пипков“ и е най-голямата ра-

дост на Костова. 
„Моите приятели, които от години са ед-

ни и същи, се обаждат на деня и питат къ-

де е купонът. Никога не го организирам 

предварително“, споделя солистката на 

„Тоника СВ“. 
За внучката още не избрала подарък, но 

най-вероятно ще й вземе дрешки. 

Ваня Костова има надежди,че през но-

вата 2020 година ще започнат издаването 

на поредица дискове със своята музикал-

на продукция – и самостоятелни, и дуетни, 

а внучката върви усилено по техния път и 

вече има записани няколко песни. Ангело-

гласната изпълнителка продължава да пи-

ше и нови авторски песни, а на прочута-

та „Алелуя“ е направила български текст. 

„На Бъдни вечер по традиция от 20 годи-

ни пеем на географския център на Бълга-

рия – връх Узана в комплекса на нашите 

приятели семейство Трифонови. Дойдоха 

много хора от четирите краища на Бълга-

рия и взаимно се заредихме емоционално 

и духовно, най-големият подарък за един 

творец е да му бъде изпратено вдъхнове-

ние свише. Пожелавам на всеки, който се 

занимава с творчество – хем да вдъхновя-

ва другите, хем да бъде вдъхновен от из-

куството на другите“, допълни гласовита-

та изпълнителка.

Дона МиТЕВа

Бургаският моден дизайнер Йор-

дан Бъчваров празнува имения си 

ден в приятелски кръг. Преди това 

той по традиция отива на църква – 

в храма „Света Богородица“.

„Ще отида и на гробища, на гроба 

на дядо ми, чието име нося“, открех-

на част от дневния си ред за праз-

ника Бъчваров.
За трапезата той е категоричен, че 

ще черпи гостите си само с домашно 

приготвена храна. „За основно съм 

предвидил свински медальони с гъ-

би и сметана, за десерт шоколадов 

кейк и меденки. Ще има и много са-

лати“, обясни дизайнерът.

Кметовете на общините Средец и Поморие – инж. 
Иван Жабов и Иван Алексиев  са сред многоброй-

ните именици на Ива-
новден. Пред вест-
ник „Черноморски 
фар“ инж. Жабов спо-
дели, че ще прека-
ра празника у дома 
със семейството си. 
Той разкри и какво 
си пожелава за своя 
имен ден.

„Пожелавам си 
всички да сме здра-
ви, 2020-та да бъде по-
пълноценна, щедра и 
да е изпълнена с мно-
го благоденствие“, 
заяви градоначални-
кът на Средец. 

Петър ниКОЛаЕВ

Треньорът на баскетболния 
„Черноморец“ (Бургас) и род-
на легенда в този спорт Йордан 
Колев ще празнува имения си 
ден в залата, където бургазлии 
ще тренират усилено преди гос-
туването на „Ямбол“.  Настав-
никът сподели още пред медия-
та ни, че е свикнал с този факт, 
тъй като през последните годи-
ни именно това е мястото, къде-
то той отбелязва Йордановден. 
За съжаление на Колев той ня-
ма как да бъде със семейството 

си, което е в София. 
„Това за мен е един много ху-

бав празник, надявам се, че мно-
го хора ще ме поздравят и така 
ще изпитам празничната атмос-
фера“, допълни още треньорът. 

Ботевградчанинът ще почер-
пи своите играчи, като се надя-
ва те да му направят „подарък“, 
раздавайки на максимум се в 
днешната тренировка. Пожела-
нията на Йордан Колев са той, 
семейството му и баскетболи-
стите на „Черноморец“ да бъдат 
живи и здрави. 

Дона МиТЕВа

В трескава подготовка за празника 
намираме кмета на Българово Йордан 
Йорданов. Именият си ден от няколко го-
дини той посреща с внука. Петгодишни-
ят юнак повтаря не само първото име на 
дядо си, но всичките три имена. 

„Подреждаме хола за гостите. А съ-
пругата ми, която е прекрасна домакиня, 
вече е сложила на бавен огън да къкрят 
сармичките. Те са направени с кълцано 
месо и са свити в домашно приготвено-
то кисело зеле от градината“, разказва 
Йордан Йорданов. Свинското е от тъста 
и тъщата му.

На трапезата на кмета на Българово 

ще има и още 
куп ястия, ко-
ито ще бъдат 
поднесени с 
много любов 
към гостите. 
Ракията, с ко-
ято черпи за 
празника е до-
машна – сли-
вова, от се-
демте сливи, 
които растат в 
двора. „Лятото 
всички мъже 
бяхме заети с 
обирането на сливите и приготвянето им 
за казана. Сварихме прекрасна ракия, 
с която ще почерпя за Йордановден“, 
обясни кмета. Виното му тази година не 
станало добро, затова на трапезата си 
ще сложи взето от приятели.

Друг именик  - общинският съветник 
от БСП Йордан Георгиев, открихме в съ-
седна Турция, на път за Бургас. Вероят-
но той ще разчита на  част от направе-
ните покупки от южната ни съседка, за 
да изненада гостите си, решили да го 
поздравят за празника.

Ваня Костова ще е заедно с 
внучката и сина си

Кметовете на Средец 
и Поморие също 
честват имен ден

Треньорът на 
баскетболния 

„Черноморец“ ще 
почерпи в залата

инж. Иван Жабов

Иван Алексиев

Дядо и внук празнуват 
заедно имен ден

Йордан Йорданов

Йордан Георгиев
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