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зона като електронни винетки
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Животновъд 
от Средец 

пред фалит 
заради отказ 
от европари 

вСе Още

Силвия ШАТЪРОВА

Все още няма жела-
ещи да участват в кон-
курса за главен архи-
тект на Община Бургас, 
научи „Черноморски 
фар“. Според обява-
та, която е публикува-
на в сайта на админи-
страцията, в петък ве-
чер изтича последни-
ят срок. Но до този мо-
мент в деловодството 
на Общината няма по-
дадени документи, по-

каза репортерска про-
верка. Явно кандидати-
те изчакват последния 
възможен срок.

В архитектурните сре-
ди още през есента се 
заговори за новия пър-
ви в градоустройството, 
след като стана ясно, 
че настоящият главен 
архитект на Бургас 
Веселина Илиева ще се 
пенсионира. В средата 
на януари бе публикува-
на обявата за оваканте-
ната длъжност.

Арх. Никола 
Ликоманов

Арх. Димитър 
Георгиев

Арх. Димитър 
Алексиев

Жури от светила 
ще избира 
новия първи на 
градоустройството
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Георги РУСИНОВ 
Снимки: Авторът

Стикерите за постоянно пар-
киране в „синя“ и „зелена“ зо-
на отиват в историята. Това 
обясни шефът на ОП „Транс-
порт“ Андрей Рунчев пред 
„Черноморски фар“. Той иска 
разрешение от Общински съ-
вет – Бургас за промяна в На-
редбата за условията и реда 
за платено и безплатно парки-
ране на моторни превозни 
средства в определени зони 
на територията на Община 
Бургас.

Идеята е стикерите да рабо-
тят на принципа на електрон-
ните винетки, като се премах-
не физическият хартиен сти-
кер и се въведе електронен.

„Така ще спестим малко вре-
ме на всеки гражданин, който 
иска да си закупи такъв стикер 
и чисто физически да го полу-
чава. Ще пестим лепенето му 
на стъклото на автомобила, 
възможността за загуба. Общо 
взето, го правим с цел улесня-
ването на гражданите. Налич-
ността му ще се показва при 

проверка в система-
та, т.е. при закупува-
не ще се валидира от 
този момент и ще ва-
жи за периода – една 
година за „синята зо-
на“, или периодът, в 
който е активна „зе-
лената“, обясни Рун-
чев.

Шефът на ОП 
„Транспорт“ добави, 
че предприятието 
разполага с необхо-
димите системи за то-
ва и че им дават въз-
можност за различни 
функционалности.

„На по-късен етап 
ще има възможност 

стикерът да се заплаща он-
лайн, а след още малко време 
и възможност да се подават 
документи онлайн. В момента 
всичко се извършва на каса от 
наш служител. Ако предложе-
нието бъде прието, мисля че 
още от средата на март месец 
ще можем да спрем да издава-
ме физически стикери и да 
преминем към електронните“, 
каза той.

Така на практика бургазлии 
ще получат по-добро и лесно 
обслужване и най-важното е, 
че цените ще се запазят същи-
те. 60 лева за първи автомобил 
и 120 лева за втори в „синя зо-
на“ и съответно 25 и 50 лева за 
„зелена зона“.
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Купуваме стикери за „синя“ и „зелена“ 
зона като електронни винетки

Животновъд от Средец пред фалит 

Дона МИТеВА

Христо Нанев, земеделски 
стопанин от община Средец, 
се оплака по време на инфор-
мационната кампания на Ми-
нистерството на земеделието 
горите и храните, че е тотално 
прецакан. Обяви пред при-
състващите, че във ведом-
ството хората не работят и са 

за уволнение. По време на 
информационния ден на Ми-
нистерството присъстваха 
над 300 земеделски стопани 
от всички сектори, залата на 
„Флора – Бургас“ се оказа 
тясна да събере всички, до-
шли да чуят новостите или да 
поставят наболели въпроси 
пред хората от земеделското 
министерство.

„Участвахме по проект за 
овцеферма за около 700 жи-
вотни, имаме одобрение – над 
чертата сме, имаме и запо-
вед. Говорих няколко пъти и с 
шефката на фонда, която каза 
„Стройте, работете, ще полу-
чите договор“. Нека поясня, 
че животните предварително 
се поръчват от Франция, за 
да се внесат. Поръчали сме 
ги, дали сме пари, трябваше 
да построим и фермата – по-
строихме я. И получихме пре-
ди един месец, след две годи-
ни чакане, отказ. Дали сме 

вече два милиона и половина. 
За мене всички са за уволне-
ние“, мотивира реакцията си 
животновъдът пред репортер 
на „Черноморски фар“. Попи-
тан за това какви са мотивите 
за отказ от страна на институ-
цията, стопанинът бе катего-
ричен, че такива няма. По не-
гови думи, просто са свърши-
ли парите. Само че той е по-
строил сградите и е внесъл 
животните и овцефермата ра-
боти. Човекът има и други 
проекти, за които чака дого-
вори, но е силно разколебан 

и почти е убеден, че развоят 
може да е същият като този с 
овцефермата, която е вдигна-
та в село Дюлево.

Свое предложение за след-
ващия програмен период 
имат и зърнопроизводителите 
от региона. Николай Киров, 
председател на регионалната 
структура на Асоциацията на 
зърнопроизводителите, я из-
рази пред участниците в сре-
щата. Той поиска от името на 
колегите си да има равнопо-
ставеност между производи-
телите от цялата страна, за-

Георги РУСИНОВ

Нова детска градина ще ре-
ши значително проблемите в 
ЦГЧ на Бургас за родителите. 
Това заяви по време на заседа-
нието на Комисията по образо-
вание ресорният заместник-
кмет Йорданка Ананиева. С до-
кладна записка кметът Дими-
тър Николов предлага тя да бъ-
де изградена в комплекс „Бра-
тя Миладинови“, зад Военната 
болница. Името й ще е „Морско 
конче“ и ще бъде филиал на 
„Раковина“, която се явява най-

близката детска градина.
По време на комисията стана ясно, че тя 

ще е на мястото на несъществуващата детска 
градина от 1994-а, която е била филиал на 
„Вълшебство“ и бе затворена, поради сери-
озни конструктивни нарушения на сградата и 
липса на подходящи условия за отглеждане 
на децата.

Храненето на децата ще се осъществява 
посредством доставка на храна от кухня-
майка, находяща се в най-близката детска 
градина „Раковина“, където има всички необ-
ходими условия за приготвянето й в нужните 
количества и съобразно изискванията за 
разнообразно и здравословно хранене на 
децата, посочват от Община Бургас.

„Най-голям дефицит на свободни места 
имаме в ЦГЧ. Преди беше и в Меден рудник, 
но засега там с проблема сме се справили. 
Ще продължим да наблюдаваме и при нужда 
ще работим и в тази насока. В ЦГЧ обаче на-
истина има необходимост от нова детска гра-
дина. За целта ние имаме готов технически 
проект“, заяви Ананиева.

В докладната записка кметът Николов по-

сочва, че в централна градска част функцио-
нират 7 детски градини - "Раковина", "Радост", 
"Златното ключе", "Синчец", "Слънце", "Звез-
дица" и "Вълшебство" с филиал на улица 
"Места" № 104, но въпреки това капацитетът 
им не е достатъчен да удовлетвори желания-
та на всички родители, живущи в района, за 
прием на децата им в детска градина и така 
да се осигури пълен обхват на децата.

"Районът е атрактивен, поетапно променя 
облика си, като в новопостроените коопера-
ции се заселват все повече млади семейства 
с деца, за които да се осигури място в детска 
градина", посочва още кметът Димитър Нико-
лов.

Броят на подадените електронни заявле-
ния за прием на деца в детските градини в 
централна градска част надвишава броя на 
приетите деца по първо желание на родите-
лите. Удовлетворяването на желанията на 
повече родители, децата им да бъдат приети 
в детска градина, води до друг сериозен про-
блем - увеличаване на броя деца в групите, 
което затруднява нормалния учебно-възпи-
тателен процес.

С изграждането на новата детска градина 
ще бъдат разкрити нови 4 градински групи с 
капацитет за прием на 100 деца в тях. За 
строежа й вече има готов технически инвес-
тиционен проект. Сградата, която ще бъде на 
2 етажа, ще разполага с всички необходими 
налични ресурси и капацитет за осигуряване 
на отлични условия за отглеждане и възпита-
ние на децата в района.

„Това е добра новина напук на твърдения-
та, че Бургас умира. Други градове затварят 
училища, детски градини и читалища, а ние 
изграждаме нови“, заяви общинският съвет-
ник от ГЕРБ Веселин Пренеров.

Председателят на комисията и началник 
на РУО-Бургас инж. Виолета Илиева също 
похвали администрацията за инициативата.

„Това показва, че в действителност обра-
зованието е приоритет в Бургас. Месец след 
като приехме бюджета, ние гласуваме за из-
граждането на нова детска градина“, посочи 
тя.

Комисията прие докладната с пълно мно-
зинство от 7 „за“.

Нова детска градина решава проблемите 
в центъра на Бургас със забавачките 

4 Човекът дал 2 млн. лв. авансово за 
ферма, но го отрязали от субсидия 

4 Земеделски стопани поставиха куп 
неудобни въпроси на министерството

Идея: Плащаме и за 
двете с един SMS

Йорданка Ананиева

Андрей Рунчев

Залата на „Флора“ – Бургас се оказа тясна, за да събере всички желаещи да се 
включат в информационния ден
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заради отказ от европари 
щото за изтичащия програ-
мен период сектор „Зърноп-
роизводство" е бил почти из-
ключен от финансиране по 
програмата за развитие на 
селските райони. „Повече па-
ри бяха дадени за чувствител-
ните сектори – трайни насаж-
дения, зеленчукопроизвод-
ство, животновъдство. Ние 
искаме да има в новия про-
грамен период някакъв про-
цент, който да се отдели за 
зърнопроизводството, за да 
бъдем конкурентоспособни“, 
обясни той. 

По думите му, извън конте-
кста на срещата, падналите 
през последната седмица дъ-
ждове са дали надежда на 
сектора, че ще ги бъде. И от-
чаянието, че есенниците не се 
развиват, е заменено с очак-
ване за добра реколта. „Дъж-
довете, които паднаха в райо-
на, дадоха надежда и за про-
летниците“, допълни Киров.

Зърнопроизводителите из-
разиха и несъгласие с пред-
ложението от страна на ЕС да 
се наложи таван на субсидии-
те, изтъквайки факта, че оси-
гуряват работа на много хора 
и изплащат толерантно рента. 
„В някои населени места, ако 
не са нашите зърнопроизво-
дители, друг поминък почти 

няма. Ние сме за почти всич-
ко. Не сме против това да се 
развиват малки и средни 
предприятия, но като работим 
земята, ще искат да ни ощетя-
ват, с това, което ни се пола-
га“, обясни Киров.

Отново по темата равнопо-
ставеност бе и въпросът на 
Росица Симеонова, предсе-
дател на УС на лозаро-винар-
ската камара. Тя попита дали 

в следващия програмен пери-
од сектора, който представля-
ва, ще бъде сред приоритет-
ните сектори. „Себестойност-
та на нашето грозде излиза в 
момента между 60 и 70 сто-
тинки, не можем да удържим 
на конкуренцията на съседни-
те държави, които имат субси-
дии. Румънското грозде влиза 
при нас на 35 стотинки и така 
нашият сектор заминава“, ка-

тегорична е тя.
Заместник-министърът на 

земеделието, храните и гори-
те д-р Лозана Василева и екс-
перти на МЗХГ се срещнаха 
със земеделски производите-
ли от Бургас и региона. Сре-
щата бе част от информаци-
онната кампания на Минис-
терството за Директни пла-
щания 2020. 

Пред земеделските произ-
водители бяха представени 
предстоящите приеми по Про-
грамата за развитие на сел-
ските райони през 2020 годи-
на. Обсъдиха се актуални въ-
проси относно държавните 
помощи, както и новостите в 
законодателството в сектор 
„Животновъдство“. Стопани-
те бяха информирани и за хо-
да на преговорния процес на 
ниво Европейски съьз за Об-
щата селскостопанска поли-
тика след 2020 година.

„Целта на кампанията е да 
запознаем земеделските про-
изводители с актуалните теми 
и предстоящите възможности 
за финансиране. Задачата е 
да сме тук близо до земедел-
ските производители, за да 
чуем тяхното мнение, техните 
предложения. Да получим об-
ратна връзка за това какво е 
важно за тях“, заяви д-р Лоза-

на Василева при старта на 
срещата. По нейни думи про-
грамата за морско дело и ри-
барство е много важно да бъ-
де представена в Бургас. 

„До момента са договорени 
40 милиона лева по програма-
та за „Морско дело и рибар-
ство“ през настоящия програ-
мен период, както за общин-
ски проекти, така и за проекти 
на рибари. По линия на евро-
пейските фондове за земедел-
ските производители и от на-
ционалния бюджет са изплате-
ни през настоящия програмен 
период от 2014 година досега 
близо 860 милиона лева в об-
ласт Бургас. По програмата за 
Развитие на селските райони 
има сключени 460 договора, 
договорената сума е 117 мили-
она лева. Много висок е инте-
ресът - 180 подписани догово-
ра има и с малки земеделски 
стопани, 150 броя одобрени 
млади фермери и над 80 дого-
вора по мярката за конкурен-
тоспособност и модернизира-
не на селските стопанства“, 
обобщи Василева.

Присъстващите бяха поз-
дравени от областния управи-
тел Вълчо Чолаков. На среща-
та присъства и председателят 
на ОбС – Бургас проф. Севда-
лина Турманова.

Силвия ШАТЪРОВА

Все още няма  желаещи 
да участват в конкурса  за 
главен архитект на Община 
Бургас, научи „Черномор-
ски фар“. Според обявата, 
която е публикувана в сай-
та на администрацията, в 
петък вечер изтича послед-
ният срок. Но до този мо-
мент в деловодството на 
Общината няма подадени 
документи, показа репор-
терска проверка. Явно кан-
дидатите изчакват послед-
ния възможен срок.

В архитектурните среди 
още през есента се загово-
ри за новия първи в градоу-
стройството, след като ста-
на ясно, че настоящият гла-
вен архитект на Бургас Ве-
селина Илиева ще се пен-
сионира. В средата на януа-
ри бе публикувана обявата 
за овакантената длъжност. 

Въпреки че все още офи-
циално няма желаещи да 
седнат в стола на арх. Или-
ева, то сред строители, ар-
хитекти и предприемачи се 
заговори за двама потен-
циални претенденти. Еди-
ният е бившият председа-
тел на постоянната коми-
сия по устройство на тери-
торията два мандата  
арх. Димитър Георгиев. В 
настоящия мандат той из-
лезе от Общинския съвет, 
но осем години натрупа оп-
ит във взаимоотношенията 
с администрацията, преди 
това е бил  шеф на РДНСК, 
бивш главен архитект на 
Приморско, познава добре 
тънкостите на ЗУТ, комуни-
кативен е.

Другият, за който се гово-
ри, че ще атакува стола на 
арх. Илиева, е арх. Никола 
Ликоманов, който в момен-
та е главен архитект на 

Приморско.
Интересното е, че тези 

двамата са участвали и в 
предишния конкурс за гла-
вен архитект преди 12 годи-
ни.

Все още не е ясно дали 
заместникът на Илиева - 
арх. Димитър Алексиев, ще 
влезе в надпреварата. Пре-
ди да дойде в Бургас той бе 
главен архитект на Царево. 
Част от архитектурните фир-
ми в бранша се надяват той 
да се реши на тази стъпка. 

Подобна бе и кариерата 
на арх. Илиева. Тя спечели 
конкурса след като дълги 
години бе заместник главен 
архитект в Община Бургас.

Настоящият конкурс ще 
се състои от няколко етапа, 
подаване на документи, 
писмен тест и представяне 
на писмена концепция как 
виждат бъдещето развитие 
на Бургас. Следва предста-

вянето й пред седемчленна 
комисия.

Топ светила влизат в нея. 
Журито ще е с председател 
арх. Здравко Здравков - 
главен архитект на София, 
поканени са още арх. Нико-
лай Баровски - председател 
на Камарата на архитектите 
в България, проф д-р арх. 
Тодор Булев - председател 
на Съюза на архитектите в 
България, доц. Димо Коли-
баров - директор на НХА-
Бургас, в комисията ще вля-
зат още арх. Петър Статев - 
председател на Комисията 
по устройство на територи-
ята в Общинския съвет и 
двама представители на об-
щинска администрация.

Ако не се яви нито един 
мераклия до събота, ще бъ-
де обявен нов конкурс, а до 
тогава постът ще продължи 
да се заема от арх. Весели-
на Илиева.

няма мераклии за  
главен архитект на Бургас

кРИМИ

Молдовец 
едва не 
изгоря в 
автомобила си

Автомобил се е запа-
лил по време на движе-
ние по пътя Бургас-
Варна, в района на 
Несебър. Това съобщи-
ха от пресцентъра на 
Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Устано-
вено е, че превозното 
средство „Фиат Улисе“ 
е собственост на 27-го-
дишен молдовски граж-
данин, който е бил зад 
волана. До пристигане 
на противопожарния 
екип автомобилът е 
изгорял напълно. 
Причина за пожара е 
техническа неизправ-
ност. 

Спипаха 
доста пиян 
шофьор в 
айтоско 
село

Пиян шофьор е задър-
жан в айтоското село 
Мъглен, съобщиха от 
пресцентъра на 
Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Поли-
цейски служители спре-
ли за проверка в селото 
автомобил „Фолксваген 
Голф“. Униформените 
констатирали, че 51-го-
дишният водач от 
Мъглен шофира в 
нетрезво състояние. 
Направеният тест-дре-
гер отчел 2,51 промила 
алкохол в кръвта му. 
Мъжът отказал кръвна 
проба за химичен ана-
лиз. Задържан е за срок 
от 24 часа. По случая е 
образувано бързо поли-
цейско производство.

Мъж и жена 
обраха изба 
в Братя 
Миладинови

Мъж и жена от квар-
тал „Победа“ са задър-
жани заради кражба, 
извършена в изба в 
комплекс „Братя 
Миладинови“. Това 
съобщиха от пресцен-
търа на Областна дирек-
ция на МВР-Бургас. 
Установено е, че извър-
шителите – 22-годишен 
мъж и 46-годишна жена, 
са отмъкнали надува-
ема гумена лодка, елек-
трическа бормашина и 
две рибарски мрежи 
(всичко на обща стой-
ност 1000 лева), соб-
ственост на 62-годишен 
бургазлия. Двамата са 
направили пълни само-
признания и върнали 
откраднатите вещи. 
Работата по случая про-
дължава от служители 
на Второ Районно упра-
вление – Бургас.

Николай Киров, регионален председател на Асоци-
ацията на зърнопроизводителите (вляво), Николай 
Маринов, шеф „Директни пращания“ в МЗХГ и Хрис-
то Нанев от Средец след диалог по болните въпроси

Финтираха съветниците на БСП 
за плочата на Механото

Георги РУСИНОВ 
Снимки: Авторът

Общинските съветници на 
БСП-Бургас се оказаха фин-
тирани от институциите по ка-
зуса за плочата на Механото. 
Тези дни темата около нея от-
ново нашумя за това, че тя 
все още не бе премахната. Е, 
това вече е факт от понедел-
ник и спорният монумент е 
свален от входа на школото, 
видя репортер на „Черномор-
ски фар“.

Общинските съветници от 
групата на БСП-Бургас преди 
дни входираха докладна, с ко-
ято призоваваха за отменяне 
на решението от 30 октомври 
2018-а. Тогавашният местен 
парламент гласува „за“ сва-
лянето на плочата, тъй като 
комунистическият режим в 
България бе обявен за прес-
тъпен.

Така обаче се оказа, че са-
мо ден преди искането на 
БСП да започне да се раз-
глежда в постоянните коми-
сии на Общински съвет – Бур-
гас, плочата бе свалена, а до-
кладната се явява излишна.

По време на заседанието 

на Комисията по образование 
и вероизповедания общин-
ският съветник Стоян Кола-
ров, който е член на комисия-
та, заяви, че явно не остава 
нищо друго освен да се от-
прави питане до директора на 
училището Роза Желева къде 
ще се съхранява паметната 
плоча.

„Пускаме докладна, а след 
дни изведнъж проблем от го-
дина и нещо е решен“, добави 
той.

Тъй като докладната е вхо-
дирана в дневния ред на ко-
мисиите, то членовете на об-
разователната трябваше да 
гласуват по нея. Само Кола-
ров я подкрепи със „за“, а ос-
таналите се въздържаха. Той 
направи призив все пак в ре-
шението да се запише да се 
изпрати питане до директо-
ра относно въпроса със съх-
ранението.

След като обаче докумен-
тът на БСП-Бургас се явява 
излишен, то най-вероятно 
правната комисия ще го от-
хвърли по законосъобразност 
и няма да бъде разгледан на 
заседанието на Общински съ-
вет в края на февруари.

Премахнаха я, след като те поискаха отмяна 
на решението за демонтажа й

Арх. Веселина Илиева



Георги РУСИНОВ

Промени в законопроект, 
предлагани от 15 народни 
представители, хвърли пъ-
туващи по дестинации чрез 
т.нар споделено пътуване в 
ужас. Според явно грешно-
то прочитане, включително 
и от медии, излезе, че целта 
на депутатите, сред които е 
и бургаският Иван Вълков, е 
за „споделеното пътуване“. 
Това, разбира се, е пред-
почитан метод за пътуване 
от много хора за разстоя-
нията между големите гра-
дове – най-често Бургас, 
Пловдив, Варна и София. 
Уговорките стават предимно 
във Фейсбук групи, а прин-
ципът не е по-различен от 
този да пътувате с приятел 
и да си поделите разходите 
за бензина. 

Ефективността му е тол-
кова популярна, че през по-
следните години все повече 
измества жп и автобусния 
транспорт. От там дойдоха 
и притесненията на ползва-
щите този метод на пътува-
не – че именно тези засег-
нати страни искат инкрими-
нирането му. 

„Този законопроект е на 
Министерски съвет и касае 
Закона за автомобилните 
превози. Ние като народни 
представители имаме пра-
во на законодателни про-
мени между първо и второ 
четене. От асоциациите, ко-
ито са 7-8 на брой – товар-
ни, пътнически и обществен 
превоз, поискаха да се ин-
криминира деянието, кога-
то се извършва по незако-
нен начин. Това влияе из-
ключително лошо на бизне-
са. Освен това сте свидете-
ли в няколко случая, кога-
то станат пътнотранспорт-
ни произшествия и където 
има жертви, няма застра-
ховки. Така че това ще е в 
полза и на безопасността 
на движението и здравето 
на самите пътници“, обяс-
ни Иван Вълков и добави, 
че затова той и колегите му 
предлагат тези деяния да се 
инкриминират, защото само 
административните мерки 
не помагат за справяне с 
проблема.

Депутатите действител-
но имат входирани пред-
ложения в законопроекта, 
но те са по-скоро насочени 
срещу нелоялни превозва-
чи, извършващи обществен 
превоз на пътници. Тук е и 
разковничето. Самите вно-
сители уточняват в моти-
вите си, че с предложени-
ето им „споделеното пъту-
ване“ остава извън обхвата 
на Наказателния кодекс, тъй 
като не влиза в графата „об-
ществен превоз на пътници“. 
Според закона обаче „об-
ществен превоз“ е превоз, 
който се извършва с мотор-
но превозно средство сре-
щу заплащане. Именно от 
тук явно идват притеснени-
ята на хората.

„Затвор за това, че 
двама души са си 
поделили разход за 
гориво, няма да има“, 
успокои Иван Вълков 

„Това, че в предлаганите 
промени не влизат „споде-
лените пътувания“ е оказа-
но в частта, в която е посо-
чено, че трябва да е дока-
зана облага при извършва-
нето на превоза, т.е. да има 
някаква добавена стойност. 
Иначе, когато двама души 
пътуват от точка А до точка 
Б и си поделят разходите за 
гориво, тук в случая нямаме 
облага“, поясни бургаският 
депутат.

Той отново подчерта, че 
това е желанието на бран-
шовите организации. Това 
нанасяло вреда на самия 
бранш, на всички фирми, ко-
ито имат лицензи и са с от-
крит бизнес.

„Голяма част от нарушите-
лите, които в повечето слу-
чаи не са и фирми, когато ги 
хванат, им налагат админи-
стративни мерки. Те обаче 
правят пререгистрация на 
превозното средство, или 
пък сменят фирмите и про-
дължават да карат необез-
покоявани. Имаме изключи-
телно много доказателствен 
материал в това отношение 
– при преминаване на гра-
ница, при съвместни акции 
с органите на Изпълнителна 
агенция „Автомобилна адми-
нистрация“, заяви народни-
ят представител.

Бургаски юристи комен-
тираха пред „Черноморски 
фар“, че „няма да е престъ-
пление, според този текст, 
ако с колата си возиш дру-
ги хора, с които си се угово-
рил в група“. Ако обаче из-
вършваш такъв превоз, за 
който си длъжен да се ре-
гистрираш като превозвач, 
а не си – гориш. 

Адвокат Калоян Кръстевич 
сподели, че има хитреци с 
микробуси и автобуси, ко-
ито се наместват в графа-
та „споделено пътуване“. 
Такива според него трябва 

да са обект на Наказателния 
кодекс. Кръстевич е на мне-
ние, че „споделените пъту-
вания“ с автомобили, уре-
дени между хора, трябва 
задължително да се уредят 
като изключение.

Депутатите предлагат в 
Наказателния кодекс да се 
създаде изцяло нов член – 
234г. Според първата алинея 
в него този, който без съ-
ответното разрешение, ре-
гистрация или лиценз, из-
вършва обществен превоз 
на пътници, за които се из-
исква такова разрешение, 
регистрация или лиценз от 
регламент на европейските 
институции, закон или под-
законов нормативен акт по 
прилагането му, се наказва 
с „лишаване от свобода“ от 
три до пет години и с кон-
фискация на моторното пре-
возно средство, с което се 
извършва превозът. 

Според втората алинея, 
наказанието може и да е по-
тежко, ако е навредено дру-
гиму, или са получени зна-
чителни неправомерни до-
ходи. В такъв случай нака-

занието е „лишаване от сво-
бода“ от пет до десет години 
и глоба от 5 000 лева, като 
съдът може да постанови 
и конфискация на част или 
цялото имущество на дее-
ца. Третата алинея урежда 
престъплението, когато е от 
групов характер.

Мотиви

В мотивите си депутати-
те посочват, че инкримини-
рането на „нерегламенти-
рания превоз“ на пътници 
е наложително, защото ув-
редените обществени отно-
шения не е възможно да бъ-
дат защитени единствено с 
административни санкции. 
Този факт според тях е не-
оспорим към този момент. 
Защитата на тези общест-
вени отношения е от особе-
на значимост според народ-
ните представители. 

„Единствено чрез мето-
дите на наказателното пра-
во може да бъде намерен 
основният търсен ефект, а 
именно бързо, трайно и си-
гурно преустановяване на 
нерегламентирания превоз 
на пътници, който се из-
вършва във вреда на сама-

та държава, а не в по-малка 
степен и на обществото“, со-
чат в текста те.

Народните представите-
ли пишат още, че престъ-
плението води до щета на 
фиска, пътниците и конку-
ренцията. Престъплението 
следва да е обособено в 
Глава шеста, Раздел втори 
от Особената част на на-
казателния кодекс, където 
родовият обект на стопан-
ските престъпления са об-
ществените отношения, ко-
ито осигуряват правилното 
осъществяване на икономи-
ческите дейности в държа-
вата, а подродовият обект 
е специфичният интерес за 
отрасъла „Обществен пре-
воз на пътници“.

„С деянието се увреждат 
и други, допълнителни об-
ществени отношения, ос-
вен водещите, а именно: 
правото на гражданите на 
безопасен и регламенти-
ран транспорт, осигурява-
не на застраховане, техни-
ческа безопасност, увреда 
правата на конкуренция-
та (б.а. нелоялна конкурен-
ция)“, пишат в мотивите си 
депутатите и добавят, че су-
бект на престъпление може 
да е всеки, който извършва 
такъв превоз. 

От обективна страна спо-
ред тях, престъплението е 
формално, на просто из-
вършване, като е доста-
тъчно да е довършено из-
пълнителното деяние. От 
Субективна страна след-
ва да е налице пряк уми-
съл. Тук, в текста, те изрич-
но посочват, че „споделе-

ното пътуване“ следва да 
остане извън обхвата на 
Наказателния кодекс.

„Имайки предвид, че на-
казателна отговорност се 
носи и за други престъпле-
ния, засягащи по подобен 
начин други специфични 
стопански отрасли като сеч 
на дървета без необходими-
те разрешителни, лов на ди-
веч без ловен билет, горене 
на отпадъци и т.н., считаме 
че криминализирането на 
нерегламентирания превоз 
на пътници ще доведе до ох-
рана не само до основните 
за него обществени отно-
шения, но е от изключител-
но значение и за опазване-
то на човешкия живот, кой-
то се намира в опасност 
при извършването на неле-
гални превози“, завършват 
депутатите.

Контролът – проблем

Интересното е, че кога-
то нарушителят не е фирма, 
то Изпълнителна агенция 
„Автомобилна администра-
ция“ не може да го санкци-
онира. Затова се извърш-
ват съвместни акции с МВР 
и Икономическа полиция. 
Предполага се, че и в бъ-
деще при евентуалното ин-
криминиране на нелегалния 
превоз, това ще са институ-
циите, които ще извършват 
контрола.

„Проблемът не е само в 
установяване на деянието, 
а включва и много сериоз-
на мярка. Може да влезете в 
затвора“, посочи Вълков.

Чф4 Тема на деня12-13 ФЕВРУАРИ 2020

Грешно прочетен законопроект 
хвърли в ужас пътници4 Затвор за „споделено 

пътуване“ няма да има

4 Погват „копърките“

Бургаският депутат Иван Вълков обясни, че е мно-
го важно да се инкриминира нелегалният превоз, за-
щото само санкции не помагат

Ползващите услугите на „споделеното пътуване“ могат да отдъхнат, стига да не 
въртят бизнес

Контролът ще е съвместен между КАТ, Икономическа 
полиция и Изпълнителна агенция „Автомобилна ад-
министрация“
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Росен Деспов с отчет за първите 
си месеци на управление

На 5 януари бе даден офи-
циален старт на инвестицион-
ната дейност по реконструк-
ция и разширение на сграда-
та на Пожарна служба, Со-
зопол, в изпълнение на про-
ект № CB005.2.11.035 „Се-
лиолу и Созопол – Инфор-
мирани, Обучени, Екипира-
ни” – (“Suloglu and Sozopol – 
Informed, Trained, Equipped”). 
Това е първият договор на на-
стоящия кмет с изпълнител 
по инфраструктурен проект 
и е само част от планирани-
те дейности по Програмата за 
трансгранично сътрудничест-
во с Република Турция.

Символичната „първа ко-
пка” на строителния обект бе 
направена от кмета на Созо-
пол Тихомир Янакиев и техни-
ческия ръководител на обекта 
и представител на фирмата-
изпълнител „Билдникс” ЕООД 
- инж. Николай Николов.

Продължава на стр. 4

Четете на стр. 2

142 години  
от Освобождението на Созопол

Четете на стр. 4

Тракийско дружество „Яни 
Попов” с отчет за 2016-2020 г.

„Първа копка“ 
на дейността по 
разширение на 

пожарната

Четете на стр. 3

Четете на стр. 2

Трифон Зарезан – Денят 
на виното и лозарите

Международен бизнес форум 
със созополско участие 

Продължава на стр. 4

На 1 февруари бе чест-
ван Трифон Зарезан - един 
от най-старите обичаи в 
българския народен кален-
дар, Денят на виното и ло-
зарите. Тази година праз-
никът се радва на голямо 
внимание и бе отбелязан 
шумно, с много веселба и 
усмивки.

Под звуците на гайда и 
тъпан, черноморци тради-
ционно се отправиха към 
лозята. Кметовете Тихомир 
Янакиев и Росен Деспов из-
пълниха ритуала и поляха 
корените с червено вино, 
пожелавайки на всички 
плодородна година, а отец 
Стилян благослови рекол-
тата и всички присъстващи. 
Дамите бяха приготвили об-
редна пита с мед и сол, а 
мъжете свиха венци от ло-
зовите пръчки и се хванаха 
на хорото, което г-н Янаки-
ев поведе с бакър в ръка.

На 7 февруари годишнината от Освобождението на града 
от османско робство бе отбелязана с богата програма

О÷åðтаíа áå ñтðуêтуðата 
íа Оáùåñтвåíèя ñъвåт в 
Чåðíîìîðåц



ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛ-
НО ПОДПОМАГАНЕ” – 
СОЗОПОЛ уведомява 
гражданите, че приема 
заявления за получаване 
на áåзïëатíа åëåêтðîí-
íа вèíåтêа по реда на 
Наредба № Н-19 от 2008 
г. за условията и реда за 
освобождаване на лица с 
50 и над 50 на сто намале-
на работоспособност или 
вид и степен на уврежда-
не и лица или семейства, 
отглеждащи деца с трай-
ни увреждания до 18-го-
дишна възраст и до за-
вършване на средно об-
разование, но не по-къс-
но от 20-годишна възраст, 
от винетни такси при 
ползване на републикан-
ските пътища.

 Правоимащи са хора-
та с 50 и над 50 на сто 
намалена работоспособ-
ност или вид и степен на 
увреждане и лица или 

семейства, отглеждащи 
деца с трайни уврежда-
ния до 18-годишна въз-
раст и до завършване на 
средно образование, но 
не по-късно от 20-годишна 
възраст. Тези групи хора 
имат право да получат 
безплатно една годиш-
на винетна такса за един 
собствен или съпружеска 
имуществена общност 
лек автомобил с обем на 
двигателя до 2000 куб. см 
и мощност до 117,64 kW 
(160 к.с.).

Документите може да 
се подават лично в ДСП- 
Созопол по настоящ ад-
рес, по електронен път 
или с универсална по-
щенска услуга с извес-
тие за доставяне – обра-
тна разписка. 

 Къì заявëåíèята ëè-
цата ïðèëаãат:

 1. Копие на пълномощ-
но (когато заявлението 
се подава чрез пълно-
мощник);

 Предоставените винет-
ни стикери на лица с ув-
реждания чрез ДСП през 
2019 г. са валидни за срок 
от една година, считано 
от датата на валидизира-
нето им. Препоръчително 
е лицата с увреждания да 
проверят срока на валид-
ност на предоставения им 
винетен стикер и да пода-
дат заявление-деклара-
ция в ДСП- Созопол по 
настоящия си адрес око-
ло 10 дни преди изтича-
нето му.

 В 7-дневен срок е сро-
кът за обработване и одо-
брение на документите, 
считано от датата на по-
даването им. Когато са 
констатирани пропуски в 
изискуемите документи, 
срокът, който се дава на 
заявителя за отстранява-
нето им е 3-дневен.

 Агенцията за социално 
подпомагане (АСП) ще из-
готвя и изпраща в Аген-
ция „Пътна инфраструк-
тура“ дневна заявка с 
всички одобрени лица за 
съответния ден. В срок 
до края на работния ден, 
следващ този на изпра-
щане на заявката, Аген-
ция „Пътна инфраструкту-
ра“ издава безплатна го-
дишна електронна винет-
ка със срок на валидност 
1 (една) година и до края 
на работния ден, следващ 
издаването на винетките, 
връща в АСП информация 
по електронен път.

 Лицата могат да из-
вършват проверка за 
издадената електрон-
на винетка на място 
в Дирекция „Социално 
подпомагане“-Созопол, 
в Областните пътни упра-
вления, в пунктовете за 
продажба, по електронен 
път – чрез електронната 
страница на „Национал-
но тол управление“ и мо-
билно приложение, както 
и по телефон на Центъра 
за обслужване на клиен-
ти на „Национално тол уп-
равление“.

На 9 февруари Тракий-
ско дружество „Яни По-
пов” проведе отчетно-из-
борно събрание за пери-
ода 2016-2020 година, ко-
ето започна с отбелязва-
не на годишнина от смър-
тта на Петко Войвода. На 
7 февруари се навърш-
ват 120 години от гибел-
та на легендарния  бъл-
гарски войвода, защит-
ник на всички тракийци, 
пред чиито подвизи прек-
ланят глава не само бъл-
гари. Иванка Дюлгерова 
проведе литературно че-
тене за живота и дела-
та му пред събралите се 
близо 80 човека.

Отчетния период на 
„Яни Попов” се характе-
ризира с богата култур-
но-просветна и общест-
вена дейност, като особе-
но важно за дружество-
то е честването на Деня 
на Тракия – 26 март. Този 
повод е истински праз-
ник за града и ежегод-
но в читалището се про-
вежда концерт-спекта-
къл, представящ нера-
достната съдба на тра-
кийците и жестоките из-

девателства върху тях от 
турците. Традиционно се 
провежда националната 
инициатива „Завръщане 
към корените”, на която 
през този отчетен период 
Созопол два пъти бе до-
макин, а сега дружество-
то ще гостува в Ивайло-
вград. Младите тракийци 
също вземат дейно учас-
тие във всички органи-
зирани прояви – колед-
но-новогодишните праз-
ници, Никулден, Трифон 

Зарезан, Сирни Заговез-
ни, Осми март, Лазаров-
ден и много други. Чле-
новете на организацията 
постоянно се увеличават, 
а за повечето от тях клу-
бът се е превърнал във 
втори дом, в който се ве-
селят, репетират и споде-
лят спомени за миналото 
и ежедневието си.

Избрано бе и ръковод-
ство на дружеството, 
като председател отново 
ще бъде Гено Пухов.

Председателят на Об-
щински съвет - Созопол 
Георги Пинелов взе учас-
тие в работата на Inovation 
Norway. Той бе единстве-
ният поканен предста-
вител на местното само-
управление в страната, 
който участва в престиж-
ния международен биз-
нес форум, организиран 
от Inovation Norway в Со-
фия.

„Иновация Норвегия“ из-
пълнява ангажименти по 
редица меморандуми за 
изпълнението на Финан-
совия механизъм на Ев-
ропейско икономическо 
пространство и изпълне-
нието на Норвежкия фи-
нансов механизъм за пе-
риода 2014-2021 г.

По силата на това съ-
трудничество страната ни 
ще получи финансова под-
крепа за проекти в соци-
ално и териториално раз-
витие и сближаване в раз-
мер на 210,1 млн. евро, 
предоставени безвъзмезд-
но от Република Исландия, 
Княжество Лихтенщайн и 
Кралство Норвегия.

Темата на форума бе 
"Устойчивост и как да я по-
стигнем", разказа предсе-
дателят на Общинския съ-
вет Георги Пинелов и до-
пълни, че идеята е иконо-
миката на страната да ста-
не изцяло кръгова. Да има 
нулеви количества отпадъ-

ци, фирмите да работят с 
възобновяеми източници 
на енергия. В Норвегия на-
пример 98,5% от електри-
чеството се произвежда 
от хидроенергия. В този 
смисъл в „Иновация Нор-
вегия“ се подкрепят про-
екти, които ще доприне-
сат за развитието на ико-
номиката и включват еле-
менти на зелени инова-
ции. На територията на об-
щина Созопол все още се 
правят първи стъпки в при-
лагането на зелени техно-
логии и иновации, но това 
е бъдещето, както за ико-
номиката, така и за еко-
логията, подчерта Геор-
ги Пинелов. В неформал-
ните си срещи в рамките 
на форума председателят 
на Общинския съвет е ус-
пял да разговаря с воде-
щи български и чуждес-
транни фирми в този от-
расъл и да представи въз-
можностите на общината 
и необходимостта от зе-
лени иновации.

Като пример за прила-
гане на зелени иновации 
в България е представена 
родна фирма, която опери-
ра на територията на об-
щина Смолян.

Модератор на събитие-
то бе Кнут Рингстад, про-
грамен директор на „Ино-
вация Норвегия“ за Бълга-
рия и Румъния, а сред гос-
тите присъстваха г-н Же-

ляз Енев, директор в Ми-
нистерство на икономи-
ката, г-жа Марианне Кин-
нари, отдел „Устойчивост“ 
на „Иновация Норвегия“, 
както и представители на 
бизнеса.

Венцеслава Янчовска, 
програмен директор за 
България, направи крат-
ко резюме на одобрени-
те проекти след първата 
покана за проектни пред-
ложния в област „Инова-
ции за зелена индустрия“. 
От подадени 79 проектни 
предложения одобрени за 
финансиране са 14 проек-
та, като 6 от тях ще се из-
пълняват в партньорство 
с норвежки организации. 
Всички проекти ще се ре-
ализират в различни сек-
тори на икономиката и в 
различни области на стра-
ната. Общ размер одобре-
на грантова помощ – 6 429 
000 евро.

На събитието, посветено 
на устойчивостта, презен-
тации направиха и „Клий-
нтех България“ - бизнес 
мрежа, която се фокуси-
ра върху чисти технологии, 
иновации и устойчиво раз-
витие, както и „Томра“ – 
норвежка мултинационал-
на компания, производи-
тел на техника и техноло-
гия за оптическо сортира-
не в хранителната индус-
трия, както и лидер в сфе-
рата на рециклирането.
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1. ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ /ЦП/ ПО ЧЛ.72 ОТ ЗХУ
На основание ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 ОТ 1 НОЕМВРИ 2019 г. за определяне на размера на линията на бедност за страната за 2020 г., 

считано от 01.01.2020 г.

Целеви помощи /ЦП/ 
съобразно вида  на увреж-

дането

Целева група  предоста-
вяnе на: 

Условия за получаване на ЦП Размер на ЦП

Чл.73 от ЗХУ  (1) целева по-
мощ за изработване, покуп-
ка и/или ремонт по чл. 72, 
т. 1, с изключение на ме-
дицинските изделия, които 
се заплащат напълно или 
частично от Националната 
здравноосигурителна каса.

Хората с увреждания с 
установена потребност от 
помощни средства, прис-
пособления, съоръжения и 
медицински изделия, по-
сочени в списъците по чл. 
61, ал. 1

След представяне на медицински документ, издаден от 
лекарските консултативни комисии, ТЕЛК или НЕЛК, удос-
товеряващ необходимостта от помощни средства, приспо-
собления, съоръжения и медицински изделия и техния вид, 
съобразно конкретните нужди на човека с увреждане.

Чл. 61. (1) Министърът на труда и социалната политика съгласувано с 
министъра на здравеопазването утвърждава ежегодно списъци на:
1. помощните средства, приспособления и съоръжения за хората с 
увреждания;
2. медицинските изделия, предназначени за хората с увреждания.
(2) В случай на съмнение дали един продукт е медицинско изделие или 
помощно средство, приспособление или съоръжение за хора с увреж-
дания, окончателно становище дава компетентният орган по Закона 
за медицинските изделия.

 Чл.74 от ЗХУ -  покупка на 
лично моторно превозно 
средство

- Хора с трайни уврежда-
ния, чието придвижване е 
затруднено , имат опреде-
лена от ТЕЛК/ НЕЛК / над 
90 % ВСУ или ТНР;

1.Средно- месечния  доход на член от семейството за послед-
ните 12 месеца е равен или по- нисък от ЛБ;
2.  са работещи, учащи.
3. ЦП може да се ползва повторно  след изтичането на 5- 
годишен  срок от предишното й получаване, при установена 
потребност.

До 4-кратния размер  от ЛБ за съответната година / До 4х 363=1452 
лв./

Чл.75 от ЗХУ -  приспособя-
ване на жилище

- Хора с трайни уврежда-
ния,  с над 90% ТНР  или 
ВСУ ,  и деца с  определени 
ВСУ , които се придвижват  
с инвалидна количка;

1.Средно- месечния  доход на член от семейството за послед-
ните 12 месеца е равен или по- нисък от ЛБ;
2. ЦП може да се ползва повторно  след изтичането на 10- 
годишен  срок от предишното й получаване, при установена 
потребност.

До 2-кратния размер  от ЛБ за съответната година/ До 2 х 363=726 
лв./

Чл.76  от ЗХУ – Балнеолече-
ние и/или рехабилитацион-
ни услуги

- Хора с трайни уврежда-
ния,  с над 90% ТНР  или 
ВСУ,   деца с   трайни ув-
реждания и военноинва-
лидите;
- Лицата с определена по-
требност от чужда помощ 
имат право на помощта  
за покриване на разходите 
за един придружител, ако 
ползват такъв.

1.Предоставя се веднъж годишно при наличие на  медицинско 
предписание от  лекар специалист;
2.Отпуска се , когато за същия период  услугите не са ползва-
ни на друго правно основание.;
3. Изплаща се на лицата след представяне на  разходооправ-
дателни документи за извършено балнеолечение и/или реха-
билитационни услуги в двумесечен срок от крайната дата на 
ползването на услугите;
4. Изплаща се на съответния обект/ Обекти на дружества с 
Едноличен собственик  на капитала е НОИ, или МЗ/ или спе-
циализирана болница за рехабилитация след представен от 
тях  разходооправдателен документ.

До 80%  от ЛБ за съответната година лв., но не повече от действи-
телно направения разход, съгласно представените документи. До 
80%х363=290,40лв.

Чл.77  от ЗХУ –  Наем на об-
щинско жилище

- Хора с трайни уврежда-
ния,  ако са самотни или са 
самотни родители с дете с 
трайни увреждания;
- Хора с трайни уврежда-
ния, ако са поставени под 
пълно запрещение

1. Договорът за наем е сключен с тях;
2. Договорът за наем е сключен с техните законни предста-
вители

В размер на нормативно определения  наем определен  по реда на 
Закона за общинската собственост.

ТАБЛИЦА ЗА ДОСТЪП ПО ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, 
СЧИТАНО ОТ 01.01.2020 Г.

На основание ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 ОТ 1 НОЕМВРИ 2019 Г.
за определяне на размера на линията на бедност за страната за 2020 г., 

считано от 01.01.2020 г.
1. МЕСЕЧНА  ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА /МФП/ ПО ЧЛ.70 ОТ ЗХУ, 

Хора с трайни увреждания над 18 годишна възраст  МФП съобразно степен-
та на увреждането- раз-

мер за 2020 г.
1.От 50 до 70,99% степен на увреждане 7% х 363= 25,41 лв.

2. От 71 до 90 на сто степен на увреждане 15% х 363= 54,45 лв.
3. Над 90 на сто степен на увреждане 25% х 363= 90,75лв
4. Над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, 
които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване 
или поради трудова злополука или професионална болест 

30% х 363= 108,90 лв.

5. Над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, 
които получават социална пенсия за инвалидност 

57% х 363= 206,91 лв.

Чл.71 от ЗХУ- Хора с трайни увреждания  от 18 до 20-годишна 
възраст – ако не получават  месечна помощ по чл.8 д  от ЗСПД 
имат право по чл.69, т.1 от ЗХУ

 съобразно степента на 
увреждане

Линия на бедност /ЛБ/ за 2020 г.-  363,00лв.- Постановление №275 	
на Министерски съвет от 01.11.2019 г. ., считано от 01.01.2020 г.;

Международен бизнес форум 
със созополско участие 

Тракийско дружество „Яни Попов” 
с отчет за 2016-2020 г.

Информация за хората с увреждания



На общоградско събрание 
в Черноморец, водено от Ро-
сен Деспов и в присъствието 
на Тихомир Янакиев и Георги 
Пинелов, стана ясна структу-
рата на Обществения съвет 
в града. Негови членове ще 
бъдат общинските съветници 
от града – Стилияна Николо-
ва, Стамат Стаматов, Желяз-
ко Иванов и личности от мест-
ните браншови организации - 
рибари, лозари, запасни офи-
цери, пенсионери, ловна дру-
жинка, млади майки, пенсио-
нери, търговци, художници и 
жители на Червенка. Органи-
зациите сами ще решат коя 
личност да присъства в Об-
ществения съвет и дали на 
всяко събрание това винаги 
ще бъде един и същи човек.

Заседанията, разбира се, 
ще бъдат открити и всеки 
гражданин ще може да участ-
ва в тях и да представя пози-
цията си. Общественият съ-
вет ще има за цел да проучва 
и представя мнението на жи-
телите по проблеми от дълго-
срочен и краткосрочен харак-
тер, да дава предложения на 
кмета и да го подпомага при 

вземане на решения.
Деспов даде отчет за пър-

вите три месеца от управле-
нието си и представи на сво-
ите съграждани приоритети-
те си, един от които е ремонт 
на пътя до историческата кре-
пост Акра, която несъмнено е 
една от основните забележи-
телности в града. Съвсем ско-
ро му предстои среща с об-
ластния управител, от когото 
ще поиска това, тъй като пъ-
тят е от републиканската път-
на мрежа. Проф. Иван Хри-
стов от НИМ е предложил без-
платно да помага за почист-
ването на крепостта и за рек-
ламирането й. Той и директо-
рът на археологическия му-
зей в Созопол – Димитър Не-
дев ще съдействат находките, 
открити там, да бъдат върна-
ти и изложени в музея в Чер-
номорец. 

Както бе обявено и на об-
щественото обсъждане на 
Проектобюджет 2020, ще 
бъде изцяло ремонтирана 
улица „Елин Пелин”, която е 
в много лошо състояние за-
ради тежката техника, пре-
минавала от там при строи-

телството на пристанището. 
Деспов съобщи, че ще изис-
ква от ВиК да сменят инста-
лацията си преди да е започ-
нал ремонтът. 

Кметът потвърди строител-
ството на автогара в града 
като уточни, че то ще започне 
след сезона. От почистваща-
та фирма пък е изисквал ут-
върден график за извозване-
то на големи отпадъци и стро-
ителни материали. Друг про-
блем, по който ще работи е 
възстановяване на сайта, за 
да бъдат гражданите редовно 
информирани за случващото 
се в Черноморец. Деспов съ-
общи, че предстои полагане-
то на плочки пред читалище-
то, които вече са доставени, 
бе обсъден надлезът на вхо-
да на града, озеленяването 
и отбелязаните празненства. 
Деспов получи много пред-
ложения от своите съграж-
дани и даде отговори на за-
дадените му въпроси, а Сти-
лияна Николова обяви при-
емния си ден – всеки втори 
четвъртък на месеца от 16:00 
часа в заседателната зала на 
кметството.

Празникът в Равадиново започна с 
литургия, която бе отслужена в храм 
„Свети Йоан Рилски”. След нея всич-
ки присъстващи се запътиха към лоза-
та за традиционното зарязване. Отец 
Димитър отправи благопожелания за 
здраве и берекет, след което всички 
опитаха от специално приготвената по-
гача и се захванаха с тежката задача 
да определят най-добрите вино и ра-
кия. Под лозунга „Ахмак лозе копае, 
юнак вино пие" и с помощта на жите-
ли и музиканти, журито избра победи-
тели в няколко категории - бяло вино, 
червено вино и ракия. Избраните бяха 
наградени с грамоти и плакети от кме-
та на Равадиново - Иван Пазвантов и 
главния счетоводител на Общината - 
Николай Господинов, а празникът бе 
уважен от заместник-кмета на Созо-

пол Румен Кисьов.
В Атия литургията бе отслужена от 

отец Стилян в храм „Рождество Бого-
родично“. Там се събраха много жите-
ли и гости на селото, сред които кме-
товете на Созопол - Тихомир Янакиев 
и на Атия - Румен Димитров, които се 
помолиха за здраве и берекет. Начело 
с „Царя на лозето” започна обредното 
зарязване на лозата, а по състоянието 
на отрязаните пръчки бе предречена 
благодатна година. Трифоновден про-
дължи с много веселие, песни и танци. 
Под звуците на гайда, тричленното жури 
имаше нелеката задача да избере най-
добрите вино и ракия. Победителите в 
категориите бяха поздравени и награ-
дени от кмета на Атия и представители 
на Общински съвет.
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Таблица с размерите на  семейните помощи по Закона за семейни помощи 
за деца за 2020г. в сила от 01.01.2020 г.

Чл. 62 (1) Средномесечният доход по чл. 4 от  ЗСПД за 2020 г 450лв.  При отпускане  на  чл.5а, чл.10а и 8, ал.1 от 
ЗСПД

(2) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 1 от Закона за 
семейни помощи за деца за 2020 г. е 410 лв.

е 410 лв.  При отпускане на   чл.7 ЗСПД  в пълен размер 
на помощта.

3) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 2 от Закона за се-
мейни помощи за деца за 2020 г. е 

от 410,01 лв. до 510 лв. 
включително.

  При отпускане на  по чл.7 ЗСПД  в размер на 80 
на сто от пълния размер на помощта.

(4)  Размер на МП по чл. 7, ал. 1 от ЗСПД за 2020 г  за семей-
ства със СМД на чл. от семейството за предходните 12 м., по- 
нисък или равен на дохода по ал.2 е, както следва:

- (5) Размер на МП по чл. 7, ал. 1 от ЗСПД за 2020 
г. за семействата със СМД на член от сем. за пре-
дходните 12 м., съгл. ал. 3 е 80 на сто от размера 
на помощта, определен в ал. 4.

1. за семейство с едно дете 40лв.; 32 лв
2. за семейство с две деца 90 лв.; 72 лв
3. за семейство с три деца 135 лв 108 лв
4. за семейство с четири деца 145 лв., като за всяко 

следващо дете в семей-
ството помощта за семей-

ството расте с 20 лв.

116 лв

 МП за отглеждане на дете по чл.7, ал.2 от ЗСПД за 2020 г. 40 лв. -
МП за отглеждане на близнаци по чл.7, ал.6 от ЗСПД за 
2020 г.

75 лв -

ЕП при бременност по чл.5а, ал.1 от ЗСПД за 2020 г. 150 лв -
Размер на еднократна помощ при раждане на живо дете по чл.6, 
ал.1 от ЗСПД за 2020 г.

- -

За първо дете1. 250 лв -
За второ дете2. 600 лв -
За трето дете3. 300 лв -
За четвърто и всяко следващо дете4. 200 лв. -

Допълнителната  ЕП за дете с установени трайни увреждания 
50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 
6, ал. 6 от ЗСПД за 2020 г.

100 лв. -

ЕП при осиновяване на дете по чл. 6б, ал. 1 от ЗСПД за 2020 г. 
се определя и изплаща в размера по ал. 9, т. 1.

250 лв -

МП за отглеждане на дете до навършване на една година по 
чл.8, ал.1 от ЗСПД за 2020 г.

100 лв -

ЕП за отглеждане на близнаци по чл.6а от ЗСПД за 2020 г. 1200 лв за всяко дете -
ЕП за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студент-
ка, учаща в редовна форма на обучение, по чл. 8в, ал. 1 от 
ЗСПД за 2020 г. 

2880 лв
 -

МП за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 1 / 
родители, осиновители/ от ЗСПД  за 2020 г. е, както следва:

- МП за отглеждане на дете с трайно увреждане по 
чл. 8д, ал. 2 / роднини и близки, приемни семей-
ства/ от ЗСПД за 2020 г. е, както следва:

1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на ув-
реждане или степен на трайно намалена работоспособност 

930 лв.; 490 лв.

2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреж-
дане или степен на трайно намалена работоспособност 

450 лв.; 420 лв.

3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреж-
дане или степен на трайно намалена работоспособност 

350 лв. 350 лв.

 MП за дете без право на наследствена пенсия от починал ро-
дител по чл.8е от ЗСПД

115 лв.

УВЕдОмлЕнИЕ
Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извърш-

ване на оценка на  въздействието върху  околната среда, възложител (собственик): 
Иван Димитров Тодоров уведомява администрацията на Община Созопол, засегна-
тото население и РИОСВ-Бургас за инвестиционните си намерения, във връзка с вна-
сянето на проекти за допълващо застрояване с обслужваща функция и плътна огра-
да по чл..48,ал.4,ал.5,ал.9 от ЗУТ в собствено УПИ II 317,кв.38,с. Равна гора, община 
Созопол.

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

ÑъОбщЕнИЕ

Ръководството на ПК 
„Чайка” - град Созопол 
кани своите членове на 
17.02.2020г. От 14 часа за 
провеждане на годишно 
изборно събрание.

Молим за вашето при-
съствие!

От ðъêîвîäñтвîтî

Росен Деспов с отчет за първите 
си месеци на управление

Очертана бе структурата на Обществения съвет в Черноморец

СЪОБЩЕНИЕ
Дирекция „Социално подпомагане” – Созопол уведомява хо-

рата с увреждания, които имат  действащи заявления – декла-
рации   за отпускане на месечна финансова подкрепа по Закона 
за хората с увреждания, че е необходимо да се явят през ме-
сец февруари 2020 година  при социалния работник по район 
за връчване на заповеди с определените нови размери.

За повече информация е необходимо да се обърнете към 
социалния работник по район в кметствата по населени мес-
та на община Созопол или в сградата на Дирекция „Социално 
подпомагане”- Созопол,   площад „Черно море” №1.

Телефон за справка: 0550/2-24-19

СЪОБЩЕНИЕ
Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че  със заповед № ОХ-63/17.01.2020г. на министъра на 

отбраната на Република България са обявени 100 (сто) вакантни длъжности, във военни формирования от 
състава на Военноморските сили, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чуж-
бина, както следва:

1. За Бургас – 15(петнадесет) длъжности;  3. За с. Сенокос – 1 (една) длъжност;
2. За Варна – 67 (шестдесет и седем) длъжности    4. За с. Приселци – 17 (седемнадесет) длъжности.
Срок за подаване на документи – до 27.03.2020 г.
Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед № ОХ-86/28.01.2020г. на министъра на от-

браната на Република България са обявени 165(сто шестдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на 
военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от 
Сухопътните войски, както следва:

1. Във в.ф.28610–София, 10бр.;   8. Във в.ф.54990–Враца, 4бр.; 
2. Във в.ф.48430–Стара Загора, 7бр.;  9. Във в.ф.24490–Асеновград, 8бр.;
3. Във в.ф.52740–Хасково, 8бр.  10. Във в.ф.28880–Белене, 13бр;
4. В гарнизон Ямбол, 17бр.    11. Във в.ф.44220–Пловдив, 7бр;
5. Във в.ф.38220–Плевен, 10бр.;   12. Във в.ф.28330–Смолян, 10бр;
6. Във в.ф.34750–Карлово, 50бр.;   13. Във в.ф. 24620–Свобода, 7бр.;
7. Във в.ф.56040–Благоевград, 6бр.;   14. Във в.ф. 42600–Мусачево, 8бр.  
Срок за подаване на документи – до 10.03.2020 г.
Повече информация за кандидатстването и подаването на документите можете да получите  в сайта на 

ЦВО http://www.comd.bg/, както и в стая № 14, в сградата на Военно окръжие ІІ степен – Бургас, и в офи-
сите за военен отчет в общините. 

Продължава от стр.1



На събитието присъст-
ваха заместник-кметът 
на града - инж. Румен 
Кисьов, инж. Иванка 
Хльостарова, инж. Ивай-

ло Костов и Анастасия 
Колева, която е коорди-
натор по проекта за об-
щина Созопол. Строи-
телният надзор ще се из-
вършва от „Костов и си-
нове” ЕООД, чийто пред-

ставител бе инж. Калоян 
Костов. На официалния 
старт присъстваха и ди-
ректорът на Регионал-
на дирекция ПБЗН Бур-
гас – главен комисар Ва-
сил Василев, началник 

I-ва служба ПБЗН, Бур-
гас - Николай Никола-
ев, началник Участъко-
ва служба ПБЗН Созо-
пол – Димитър Русев. Ре-
монтните дейности тряб-
ва да завършат в рам-
ките на 5 месеца, като 
крайният срок по дого-
вор е 05.07.2020 г.

Целта на проекта е по-
добряване на капаците-
та на общините Селиолу 
и Созопол за своевре-
менно предотвратява-
не и смекчаване на по-
следиците от природни и 
предизвикани от човека, 
опасности и бедствия, 
повишаване осведоме-
ността на местното на-
селение и представите-
ли на бизнеса за начина 
на действие в случай на 
извънредни ситуации.

Напомняме, че Общи-
на Созопол търси до-
броволци, които са го-
тови да помагат на сво-
ите съграждани за пре-
дотвратяване и защита 
при бедствия.
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„Първа копка“ на дейността по 
разширение на пожарната

Продължава от стр.1

142 години от Освобождението на Созопол

По покана на Тихомир 
Янакиев, невероятните 
Христо Мутафчиев и Ве-
селин Плачков изнесо-
ха тематичната театрал-
на постановка „Разпитът” 
в препълнената зала на 
НЧ „Отец Паисий". След 
представлението публи-
ката имаше възможност-
та да задава въпроси на 
актьорите, а директорката 
на СУ „Св.св. Кирил и Ме-
тодий" - Димитрина Щери-

онова в знак на благодар-
ност им поднесе букети. 
Театърът бе насочен ос-
новно към учениците и е 
част от работата по пре-
венция на МКБППМН с 
цел гражданско и патрио-
тично възпитание.

С поднасяне на венци и 
цветя пред паметната пло-
ча на генерал Лермонтов, 
созополчани почетоха па-
метта на освободителите. 
На тържествената цере-

мония присъстваха кметът 
на Созопол - Тихомир Яна-
киев, заместник-кметът – 
Румен Кисьов, председа-
телят на Общински съвет – 
Георги Пинелов, общински 
съветници, представите-
ли на Съюза на офицери-
те и сержантите от запа-
са и клуб „Българка, Тра-
кийско дружество „Яни 
Попов”, Сдружение за 
българо-гръцко приятел-
ство, ПК „Чайка” и десет-

ки граждани. На официал-
ната покана се отзоваха 
генералният и почетният 
консули на Руската Феде-
рация – Владимир Клима-
нов и Тонко Фотев. В тър-
жественото отбелязване, 
организирано от Община 
Созопол, участваха воен-
нослужещи от Флотилия 
бойни и спомагателни ко-
раби с комадващ капитан 
I ранг Дарин Попов, кои-
то проведоха военна це-

ремония по полагане на 
венци и цветя. Ритуалът бе 
съпътстван с литератур-
на програма, изнесена от 
учениците на СУ „Св. св. 
Кирил и Методий”. Всич-
ки присъстващи се пре-
клониха пред паметта на 
загиналите за свободата 
с падане на колене и ми-
нута мълчание. 

Созопол е освободен от 
турско робство на 7 фев-
руари 1878 година, когато 

в града влиза т. нар. Ле-
тящ отряд, воден от пол-
ковник Александър Ми-
хайлович Лермонтов, ко-
мандир на XIII Драгунски 
полк на Военния орден. 
Благодарение на тях и на 
изключителната устойчи-
вост и жизненост на насе-
лението, градът разцъфтя-
ва в годините след Осво-
бождението си и се пре-
връща в голям риболовен 
център.

Преди официалната церемония Тихомир Янакиев посрещна в кабинета си ге-
нералния и почетния консули на Руската Федерация – Владимир Климанов и 
Тонко Фотев, които бяха поканени от него по повод 142-ата годишнина от Ос-
вобождението на Созопол от турско робство. В рамките на разговора им бяха 
обсъдени двустранните отношения, като бе изразено желание за продължава-
не и засилване на диалога за бъдещо сътрудничество.



Михаил КОЛЕВ

Сдружение на пчеларите 
бе учредено в Средец. За 
председател бе избран 
Пламен Иванов, а до мо-
мента в сдружението има 
17 пчелари от общината. 
По думите на Иванов целта 
на всички в бранша от ре-
гиона е те да станат по-
силни и задружни.

„Преди около 20 години в 
Средец е имало такова 
сдружение, но то не е било 
работещо. Идеята да се 
обединим възникна мина-
лата година. Искаме да по-
търсим по-големи пазари, 
да решим въпроса с ниска-
та изкупна цена на продук-
цията ни, както и да взе-
мем превантивни мерки 
спрямо пръсканията, които 
са голям проблем за всеки 
един пчелар. Това са на-
шите краткосрочни плано-
ве. За в бъдеще предвиж-
даме повече идеи, които 
се надявам, че ще реали-
зираме“, каза той пред 
вестник „Черноморски 
фар“.

Пчеларите от Средец ве-

че си имат и свое помеще-
ние, което се намира в Зе-
лената къща. „Офисът ни е 
доста хубав и от голяма 
полза, благодарни сме на 
общината и кмета, които 
приеха много присърце на-
шата идеята“, допълни Пла-
мен Иванов.

Сред учредителите на 
Сдружението е и Иванка 
Стоева, която е в ролята 
на секретар. Тя и мъжът й 
имат два пчелина – един в 
Средец и един в село Ор-
линци. Общият брой на ко-

шерите им е 280. Захваща 
се с пчеларството, по ней-
ни думи, без да иска и от 
хоби то се е превърнало 
като в професия. 

„Нямаме претенции, че 
сме супер големи пчелари. 
Опитваме се да ги гледаме 
природосъобразно. За съ-
жаление няма голямо тър-
сене на продукцията ни. 
Надеждата ми е, че с осно-
ваването на това сдруже-
ние ще ни се обърне вни-
мание на проблемите. Иде-
ята ни е всички да прода-

ваме нашия мед на общ па-
зар. Някои споделиха, че 
ще ходим по фестивали из 
страната, но според мен е 
по-добре на събитията, ко-
ито се организират в общи-
на Средец, ние там да 
представяме продукцията 
си. Имаме много идеи, 
просто ни трябва време. В 
момента подготвяме кален-
дара си. Получаваме огро-
мна подкрепа от кмета 
инж. Иван Жабов“, заяви 
Стоева пред медията ни.

Тя и колегите й искат по-

лесен достъп за пазар на 
меда им. Одобряват На-
редба 26, но не харесват 
това в нея, че тя много ги 
ограничава и те могат да 
продават само малък про-
цент от продукцията си. 
Друга пречка е и малкото 
финансиране, което полу-
чават от държавата и же-
лаят промяна на субсиди-
рането.

„Субсидията ни трябва 
да е поне 10 евро или 10 
лева. Не можем да си по-
крием разходите. Тази го-

дина в нашите пчелини ня-
ма да викаме работници, а 
сами ще се справяме. 
Крайно време е да ни се 
обърне внимание“, комен-
тира още тя. 

Една от надеждите за па-
зар на пчеларите от Сре-
дец е Турция, където в по-
братимената община Визе 
пчелари от село Голямо 
Буково вече успяват да из-
несат продукцията си по 
линия на трансграничното 
сътрудничество между две-
те страни.

Дона МИТЕВА

Пчелният мед на едро от 
производители се изкупува на 
3.20 – 3.50 лв.  До потребители-
те обаче стига на цена от 8.00 
до 10.00 лева, което го прави 
неатрактивен за мнозина се-
мейства. Затова и средната 
консумация на този продукт, 
въпреки изтъкнатите ползи, е 
смешно ниска.

Пчелари от сдружение „Бур-
гас“ коментираха проблемите 
с ниската изкупна цена, арен-
даторите, които невинаги 
спазват забраните за пръска-
не, продължиха празника в 
Деня на свети Харалампий. Те 
оформиха свои искания като 
това да се финансира сеитба-

та на кориандър. Поради фа-
кта, че изкупната цена на кул-
турата е паднала, желаещите 
да я сеят стават все по-малко. 
Затова и пчеларите имат идея 
да се намери удобен начин да 
се добави финансиране за те-
зи, които поемат този риск – 
на една част от земята си. 
Друга тяхна идея касае пък 
онези земеделци, обикновено 
зърнопроизводители, които 
не спазват забраните за пръ-
скане и тровят пчелите. Пче-
ларите настояват на тях пък 
да им се отнема от държавно-
то финансиране.

Това че в момента пчелар-
ският бранш търпи загуби, ко-
ментира Емил Янев. Той под-
черта, че миналата година е 

била изключително тежка за 
пчеларите, заради голямата 
суша. „Освен това цените на 
продукцията, които са на па-
зара, няма какво да се лъжем 
– са направо подигравка с 
нашия труд. В момента цена-
та на едро на килограм пче-
лен мед е 3.20 лв.“, обясни 
пчеларят.  Него най-много го 
боли за това, че фирмите, ко-
ито изкупуват меда им, го 
смесват с чужд, вкаран от 
чужбина и го изнасят като 
български. „Така сринаха ре-
номето на българския пчелен 
мед на запад. И нашият мед 
залежава и не се търси. Ис-
кам да подчертая, че тези ма-
шинации не ги правят пчела-
рите, както навсякъде се тръ-

би, а ги правят точно прера-
ботвателите“, категоричен е 
Янев. Той е бил наскоро на 
национално изложение в 
Плевен, където се е коменти-
рала друга болна тема – вно-
сът на мед от Украйна и Ки-
тай. „Според Агенция „Митни-
ци“ вносът на пчелен мед бил 
само 440 тона, което е смеш-
но, но има обяснение. Много 
от меда стои в митническите 
складове и въобще не влиза 
на наша територия и се раз-
бърква там на място и се из-
нася“, обясни пчеларят. А за-
познати отиват и още по-да-
лече, че има съмнения за то-
ва, че направо се преетикира 
и изнася, даже без да му се 
добавя капка български мед. Изход от това положение 

младият пчелар вижда в това 
да се вдигне консумацията на 
мед сред българите, защото в 
момента е много ниска. Около 
200-300 грама мед консумира 
един човек. Така излиза, че 
около килограм мед стига за 
годината на едно четиричлен-

но семейство. 
Пчеларят мечтае у нас да 

станем като сърбите: „Там, в 
Сърбия, хората консумират 
всичко, което е произведено 
от родното земеделие. Ако 
имат избор, ще го купят от  
производителя, а не от верига 
магазини“.

Едно семейство консумира едва 1 кг на година 

Учредиха сдружение на пчеларите в Средец 

Преработватели сринаха 
реномето на българския мед
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Работи се по възможност-
та да се изнася бургаски мед 
извън рамките на Европа. 
Новината сподели Лидия 
Станкова, директор на Об-
ластната дирекция „Земеде-
лие“. Това е и едно от поже-
ланията й към пчеларите, по 
повод професионалния им 
празник – бургаските пчелни 
продукти да обиколят света. 

Станкова декларира го-
товността на дирекцията за 
съвместна работа в полза 
развитие на сектора.

Броят на регистрираните 
пчелари в областта  по реда 
на  Наредба 3 е 445. Най-мно-
го са пчеларите в общините 
Карнобат – 98 и Средец – 67.

В област Бургас по пче-
ларската програма 2017 -2020 
година има усвоени 161 ми-
лиона лева, което нарежда 
областта на четвърто място 
по усвояване в страната. По 
думите на Станкова държа-
вата приоритизира пчелар-
ството като сектор. Сред-
ствата, предвидени в новата 
пчеларска програма, са уве-
личени с 35% и са 19 мили-
она лева, освен това са пред-
видени нови по-актуални 
мерки. Целта е пчеларите от 
региона да са заедно. „По-
желавам им  една заедност в 
производството, заедност в 
реализацията“, каза Станко-
ва.

Търси се възможност 
бургаски продукт да се 
изнася извън Европа

Най-важните хора на земята отбелязаха 
професионалния си празник



Михаил КОЛЕВ

Истински фурор направи 
с представянето си на Ев-
ропейското първенство по 
борба за мъже в Италия 
Едмонд Назарян. Състеза-
телят на клуб  „Бургас“ над-
мина всички предварител-
ни очаквания, като се кла-
сира за финала в категория 
до 55 кг класическа борба. 
По пътя си той успя да по-
мете първо норвежеца Сно-
ре Харсем Лунд, надвивай-
ки го с технически туш за 
само 52 секунди. След това 
Назарян-младши се справи 
и с представителя на дома-
кините Джовани Френи, за 
да стигне до двубой с фаво-

рита Елданиз Азизли от 
Азербайджан. Азизли е све-
товен и европейски шампи-
он от 2018 година, но това 
не попречи на Назарян-
младши да го победи със 
7:5, въпреки че азерът по-
веде с 5:0. 

Така на финала, който се 
проведе вчера късно вечер-
та, 18-годишният младеж се 
изправи срещу руснака Ви-
талий Кабалоев. Развръз-
ката от двубоя и дали Еди 
успя да триумфира като ев-
ропейски шампион, очак-
вайте в петъчния брой на 
изданието ни.

Пред вестник „Черномор-
ски фар“ Николай Дачев, 
председател на клуб „Бур-
гас“, заяви, че показаното 
от Еди в Рим е истинско чу-
до и вярва, че той ще успее 
да спечели златния медал 
срещу Кабалоев.

„Благодарение на моите 
усилия, както и на кмета Ди-
митър Николов, успяхме да 
привлечем това чудо в Бур-
гас. Сигурен съм, че Едмонд 

ще спечели златния медал, 
защото както самият той 
казва – винаги се бори за 
първото място. На полуфи-
нала успя да победи далеч 
по-класен съперник, в ли-
цето на Азизли, така че на-
пълно възможно е да стане 
европейски първенец. Как-
вото и да се случи – Еди на-
прави подвиг, който никой 
не очакваше. Няма друг та-
къв случай в историята на 
борбата, при който наско-
ро навършил 18 години със-
тезател да постигне подо-
бен успех още в дебюта си 

при мъжете. Дори светов-
ните медии отразиха това, 
което той сътвори в Ита-
лия“, заяви щастливият Да-
чев.

На форума в Италия 
Едмонд бе най-младият със-
тезател от всички участни-
ци. Както стана ясно, това 
бе и негов дебют при мъже-
те на международната сце-
на. Преди това Назарян 
стартира повече от успеш-
но на Държавното лично 
първенство за мъже в Со-
фия, печелейки златен ме-
дал.
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Двубоят от 19-ия кръг на Втора лига 

между „Нефтохимик“ (Бургас) и „Мон-
тана“ ще бъде предаван пряко по „Ди-
ема спорт“. Срещата, с която се подно-
вява вторият дял на шампионата, е на 
15 февруари от 12:00 на стадион „Еф-
бет Арена“. Цената на билета ще е 5 ле-
ва, а деца до 7-годишна възраст ще 

влизат безплатно. Ръководството на 
бургазлии призовава всички привър-
женици да дойдат на стадиона, за да 
подкрепят отбора на старта на пролет-
ния полусезон. Тимът започна подго-
товка за мача в спортен център „Из-
грев“, като до момента няма контузе-
ни футболисти.

СКАНДАЛ Дават „Нафтата“ - 
„Монтана“ по телевизията
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Страхотен еди назарян Се клаСира 
за финала на европейСкото

Борецът от клуб 
„Бургас“ направи 
истински фурор в 

Италия

Михаил КОЛЕВ 
Снимка: авторът

Португалецът Адолфо Ба-
рао е съперникът на бурга-
ския кикбоксьор Атанас Бо-
жилов. Двамата ще се изпра-
вят един срещу друг на 22 
февруари във Варна. Двубо-
ят ще е за за световната тит-
ла на WAKO PRO, чийто но-
сител е именно Наката. Това 
ще е първата защита на по-
яса на Божилов, който е не-
гов носител от април 2019 го-
дина. Срещата е част от бой-
ната галавечер на SENSHI – 
най-новата българска верига 
за организиране на боеве.

Визитката на португалския 

боец не е никак лоша - той е 
петкратен иберийски шампи-
он по кикбокс, бронзов меда-
лист от WAKO европейското 
първенство по кикбокс К-1 
през 2018 година и 6-кратен 
първенец по кикбокс на Пор-
тугалия.  Вестник „Черномор-
ски фар“ пръв писа, че опо-
нентът на бургазлията ще е 
от Португалия, но от корект-
ност към организаторите на 
събитието изчака те първи да 
обявят името на Адолфо Ба-
рао.

Сблъсъкът между двамата 
ще е в пет рунда, по прави-
лата на К-1. До момента пор-
тугалецът има две победи на 
български състезатели.

Стана ясно кой иска 
да вземе световната 

титла на Наката

рекорден брой медали за 
бургаски таекуондисти 

на държавно първенство
„Черноморски фар“

Рекорден брой медали на Държавното първенство за 
2020 година спечелиха състезателите от бургаския таеку-
ондо клуб „Форс 2004".

Възпитаниците на треньора Бисер Христов се предста-
виха блестящо и в трите дисциплини - „Кьориги“, „Пумсе“ 
и „Ханмаданг“.

16-те представители на бургаския клуб завоюваха 3 злат-
ни, 3 сребърни и 8 бронзови медала в дисциплината „Пум-
се“.

Две златни, едно сребърно и две бронзови са отличи-
ята в „Ханмадан“.

Младите надежди от клуб „Форс 2004" грабнаха 2 злат-
ни и 1 бронзов медал в дисциплината „Спаринг“ при де-
цата и кадетите, както и бронз при мъжете.

Общата равносметка от Държавното първенство за 2020 
година за бургаските таекуондисти е 7 златни, 4 сребър-
ни и 12 бронзови медала.

КиКБОКС



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 - Ðåôåðåíäóì /ï/
13:30 - Ñëàâÿíñêàòà öèâèëèçàöèÿ äîêó-
ìåíòàëåí ôèëì /8 ñåðèÿ/
14:00 - Ìàëêè èñòîðèè
14:15 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö
14:30 - Ïðèêëþ÷åíèÿòà íà Èëàéúñ àíèì.
14:45 - Ñèä - äåòå íà íàóêàòà 2 àíèì.
15:10 - Ìàãíà Àóðà, èçãóáåíèÿò ãðàä 
15:40 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö
16:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ
16:15 - Íîâèíè íà òóðñêè åçèê
16:30 - Áúðçî, ëåñíî, âêóñíî
17:00 - Èçâúí èãðàòà /ï/
17:30 - Òóðèçúì.áã /ï/
18:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ
18:20 - Îùå îò äåíÿ
19:00 - Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî  /7 åï./
20:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ
20:45 - Ñïîðòíè íîâèíè
21:00 - Áèçíåñ.ÁÃ
21:30 - Ñëåäèòå îñòàâàò ðàçñëåäâàùî 
ïðåäàâàíå
22:00 - Ðåöèòàë íà Ïåòåð Áåíñ /Óíãàðèÿ/ 
Ìóçèêàëåí ôåñòèâàë "Ïèàíî Åêñòðàâà-
öàíöà - 2016"
23:00 - Ïî ñâåòà è ó íàñ
23:25 - Ñïîðòíè íîâèíè
23:30 - Ìëàäèÿò Âúðêîëàê 4  /12, ïîñëå-
äåí åï./ (12)
00:25 - Êóëòóðà.ÁÃ /ï/
01:25 - 100% áóäíè ïðåäàâàíå çà çäðà-
âîñëîâåí ëàéôñòàéë/ï/
02:25 - Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî  /7 åï./ï/
03:10 - Îòáëèçî ñ Ìèðà /ï/
04:10 - Ìëàäèÿò Âúðêîëàê 4  /12, ïîñëå-
äåí åï./ï/ (12)
05:00 - Îùå îò äåíÿ /ï/

06:00 - "Òðàíñôîðìúðñ: Ðîáîòè ïîä ïðè-
êðèòèå" - àíèìàöèÿ, ñ.4 åï.17
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: "Îáåùàíèå" - åï.11
15:00 - Ïðåìèåðà: "Øåñò ñåñòðè" - 
ñ.7 åï.70
16:00 - "Ñïàñèòåëè â ïëàíèíàòà" - ñ.5 
åï.10
17:00 - bTV Íîâèíèòå
17:30 - "Ëèöå â ëèöå" - ïóáëèöèñòè÷íî 
ïðåäàâàíå ñ âîäåù Öâåòàíêà Ðèçîâà
18:00 - Ïðåìèåðà: "Ñâîáîäåí äóõ" - åï.68
19:00 - bTV Íîâèíèòå - öåíòðàë-
íà åìèñèÿ
20:00 - Ïðåìèåðà: "Çàâèíàãè" - ñ.2 åï.25
21:30 - Ïðåìèåðà: "Èìåòî íà ðîçà-
òà" - åï.2
22:30 - "Øîóòî íà Íèêîëàîñ Öèòèðèäèñ" 
- âå÷åðíî òîêøîó
23:30 - bTV Íîâèíèòå - êúñíà åìèñèÿ
00:00 - "Òâúðäå ëè÷íî" - åï.4

01:00 - "Ñïàñèòåëè â ïëàíèíàòà" /ï/ - 
ñ.5 åï.10
02:00 - bTV Íîâèíèòå /ï./
02:30 - "Ïðåäè îáåä" /ï./
04:40 - "Âòîðè øàíñ" - åï.49
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" - ñ. 4
13:30 - "Îñòàíè ñ ìåí" (ïðåìèåðà) 
15:00 - "×åðíà ðîçà" (ïðåìèåðà) 
16:00 - Íîâèíèòå íà NOVA
16:10 - "Ïëþñ - Ìèíóñ" - ïóáëèöèñòè÷íî 
ïðåäàâàíå, íà æèâî
17:00 - "Íàìåðè ìå" (ïðåìèåðà) 
18:00 - "Ñåìåéíè âîéíè" (ïðåìèåðà) - òå-
ëåâèçèîííà èãðà

19:00 - Íîâèíèòå íà NOVA - öåíòðàë-
íà åìèñèÿ
20:00 - "×åðåøêàòà íà òîðòàòà" - ïðåäà-
âàíå íà NOVA, íîâ ñ.

21:00 - "Ïîä ïðèêðèòèå" - ñ. 3
22:00 - "Õàâàé 5-0" - ñ. 8
23:00 - Íîâèíèòå íà NOVA
23:30 - "Äîáðàòà ñúïðóãà" - ñ. 7
00:30 - "×åðíèÿò ñïèñúê: Èçêóïëåíèåòî" 
01:30 - "Êîãàòî ñúðöåòî çîâå" 
02:30 - "Çàâèíàãè ñâúðçàíè" 
05:20 - "Äîáðàòà ñúïðóãà" - ñ. 7 /ï/

06:30 - Øïèîíêàòà íà Êîêî - Ñêðè-
òà êàìåðà
06:59 - Äåëíèöè - ñ Íèêîëàé Êîëåâ

10:30 - EuroTV Shop
11:00 - Êàðäèîãðàìà - ñ ïðîô. Ä-ð Íàä-
êà Áîÿäæèåâà
12:00 - Ïñèõîëîãè÷åñêè ïîðòðåò - ñ Ðå-
íè Àíàñòàñîâà
13:00 - Íîâèíè
13:15 - Çàåäíî áúëãàðè - ñ ïðîô. Àëåê-
ñàíäúð Òîìîâ
14:15 - Refresh çà çäðàâå - ñúñ Ñèë-
âèÿ ×àëúêîâà
15:15 - Íîâèíè
15:30 - EuroTV Shop
16:00 - Äåëíèöè - ñ Íèêîëàé Êîëåâ
19:30 - Íîâèíè
20:00 - ×åñòíî êàçàíî - ñ Ëþáà Êóëåçè÷
22:00 - Áúëãàðèÿ íà æèâî - ñ Èâî Áîæêîâ
23:00 - Íîâèíè
23:30 - Øåñòî ÷óâñòâî
01:30 - Òåëåïàçàðåí ïðîçîðåö
02:00 - EuroTV Shop
03:30 - Refresh çà çäðàâå - ñúñ Ñèë-
âèÿ ×àëúêîâà
04:30 - Òåìèäà - öåíàòà íà èñòèíàòà - ñ 
Íèíà-Íèêîë Õàìèëòúí
05:00 - ×åñòíî êàçàíî - ñ Ëþáà Êóëåçè÷

06:00 - "Êàñúë" - ñ. 8 /ï/
06:50 - "Óáèéñòâà â Ìèäñúìúð" - ñ. 1
09:00 - "Ãåðîÿò íà ìîèòå ìå÷òè" - ñåìååí 
ôèëì ñ ó÷. íà Àíòîíèî Ñàáàòî ìë., Ìåãúí 
Ïðàéñ, Äæåéê Ñàíäâèã è äð. /ï/
11:00 - "Êàñúë" - ñ. 8
12:00 - "Îòìúùåíèåòî" - ñ. 4
13:00 - "Ãàòàêà" - ôàíòàñòè÷åí ôèëì ñ 
ó÷. íà Èòúí Õîóê, Óìà Òúðìàí, Äæúä Ëîó, 
Ãîð Âèäàë, Àëúí Àðêèí, Êñàíäúð Áúð-
êëè è äð. /ï/
15:30 - "Âåí÷àëåí øîê" - ðîìàíòè÷-
íà êîìåäèÿ ñ ó÷. íà Äæîí Ëàðîêåò, Êàðúí 
Âàëúíòàéí, Ôðåí÷ Ñòþàðò, Ìàðèíà Áëåê, 
Êåëè Îâúðòúí, Äæåéìè Ðåé Íþìàí è äð.
17:30 - "Ñòàð Òðåê: Îòâúä" - åêøúí-ôàí-
òàñòèêà ñ ó÷. íà Êðèñ Ïàéí, Çàêàðè Êó-
èíòî, Êàðë Úðáàí, Çîóè Ñàëäàíà, Ñàéìúí 
Ïåã, Äæîí ×î, Àíòîí Éåë÷èí è äð. /ï/
20:00 - "Îò ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî: Ìà-
ÿìè" - ñ. 6
21:00 - "Ïàòðèîòúò" - èñòîðè÷åñêà äðàìà 
ñ ó÷. íà Ìåë Ãèáñúí, Õèéò Ëåäæúð, Êðèñ 
Êóïúð, Òîì Óèëêèíñúí, Äæîëè Ðè÷àðäñúí, 
×åêè Êàðèî, Äæåéñúí Àéçúêñ è äð.
00:30 - "Îò ìåñòîïðåñòúïëåíèåòî: Ìà-
ÿìè" - ñ. 6 /ï/
01:30 - "Êîâàðåí êàïàí: ÷àñò 2" - òðèëúð 
ñ ó÷. íà Ïàòðèê Óèëñúí, Ðîóç Áúðí, Áàðáà-
ðà Õúðøè, Ëèí Øàéå è äð.
03:30 - "Óáèéñòâà â Ìèäñúìúð"  /ï/, ñ. 1

06:00 - Ñêè áÿãàíå: Ñâåòîâíà êóïà âúâ 
Ôàëóí, 30 êì, ìúæå
07:00 - Ñêè ñêîêîâå: Ñâåòîâíà êóïà âúâ 
Âèëèíãåí
09:30 - Òåíèñ: Îòêðèòî ïúðâåíñòâî íà 
Àâñòðàëèÿ, îáçîð
10:30 - Ñíóêúð: Îòêðèòî ïúðâåíñòâî íà 
Óåëñ, âòîðè äåí
12:00 - Ñíóêúð: Îòêðèòî ïúðâåíñòâî íà 
Óåëñ, òðåòè äåí, äèðåêòíî
14:00 - Ñíóêúð: Îòêðèòî ïúðâåíñòâî íà 
Óåëñ, òðåòè äåí
14:45 - Ñíóêúð: Îòêðèòî ïúðâåíñòâî íà 
Óåëñ, òðåòè äåí, äèðåêòíî
20:00 - Íîâèíè
20:05 - Ôåõòîâêàòà îòâúòðå
20:15 - Ñíóêúð: Îòêðèòî ïúðâåíñòâî íà 
Óåëñ, òðåòè äåí
20:45 - Ñíóêúð: Îòêðèòî ïúðâåíñòâî íà 
Óåëñ, òðåòè äåí, äèðåêòíî
01:00 - Íîâèíè
01:05 - Ñêè-àëïèéñêè äèñöèïëèíè: Ñâå-
òîâíà êóïà â Ãàðìèø, ñóïåð Ã, æåíè
02:00 - Êîëîåçäåíå: Îáèêîëêà íà Ëàíêà-
óè, øåñòè åòàï
02:30 - Îëèìïèéñêè èãðè: "Íà ïóê íà 
âñè÷êî"
03:00 - Îëèìïèéñêè èãðè: "Êðàëå-
òå íà ñúðôà"
04:00 - Ñíóêúð: Îòêðèòî ïúðâåíñòâî íà 
Óåëñ, òðåòè äåí

06:00 
Ôàëóí, 30 êì, ìúæå
07:00 
Âèëèíãåí
09:30 
Àâñòðàëèÿ, îáçîð
10:30 
Óåëñ, âòîðè äåí
12:00 
Óåëñ, òðåòè äåí, äèðåêòíî
14:00 
Óåëñ, òðåòè äåí
14:45 
Óåëñ, òðåòè äåí, äèðåêòíî
20:00 
20:05 
20:15 
Óåëñ, òðåòè äåí
20:45 
Óåëñ, òðåòè äåí, äèðåêòíî
01:00 
01:05 
òîâíà êóïà â Ãàðìèø, ñóïåð Ã, æåíè
02:00 
óè, øåñòè åòàï
02:30 
âñè÷êî"
03:00 
òå íà ñúðôà"
04:00 
Óåëñ, òðåòè äå

06:00 - "Äðàãà ôàìèëèÿ" - ñ. 3
07:00 - "Óîêúð - òåêñàñêèÿò ðåéíäæúð" 
- ñ. 7 /ï/
08:00 - "Âîåííè ïðåñòúïëåíèÿ" - ñ. 11 /ï/
09:20 - "Äà ñå ïîñìååì"
10:00 - "Êîìèñàð Ðåêñ" - ñ. 14 /ï/
11:00 - "Ñêîðïèîí" - ñ. 3, 2 åï.à /ï/
13:00 - "Óîêúð - òåêñàñêèÿò ðåéí-
äæúð"- ñ. 7
14:00 - "Êîáðà 11: Îáàäè ñå!" - ñ. 17
15:00 - "Êîìèñàð Ðåêñ" - ñ. 14
16:00 - "Æåíåíè ñ äåöà" - ñ. 9
16:40 - "Ôàòàëåí ñðîê" - ïðèêëþ÷åí-
ñêè åêøúí ñ ó÷. íà Ïîë Óîêúð, Ôðàíñèñ 
Î'Êîíúð, Äæåðàðä Áúòëúð, Áèëè Êîíú-
ëè, Äåéâèä Òþëèñ, Èòúí Åìáðè, Ìàéêúë 
Øèéí è äð. /ï/
19:00 - "Âîåííè ïðåñòúïëåíèÿ" - ñ. 11
20:00 - "Ñêîðïèîí" - ñ. 3, 2 åï.à
22:00 - "Àòîìåí âëàê" - åêøúí ñ ó÷. íà 
Ðîá Ëîó, Êðèñòèí Äåéâèñ, Åñàé Ìîðàëåñ, 
Äæîí Ôèí, Ìåíà Ñóâàðè è äð.
01:30 - Åðîòè÷åí òåëåïàçàð
03:30 - "Íàöèîíàëíà ëîòàðèÿ" /ï/
04:10 - "Ïðîôåñèîíàëíà áîðáà: "Ïúðâè÷-
íà ñèëà", 7 åï. /ï/

ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ

ÑÐßÄÀ
Òåìïåðàòóðà: 5/12°C
Ïðîìåíëèâà îáëà÷íîñò
Âåðîÿòíîñò çà âàëåæè: 1%
Âåðîÿòíîñò çà áóðÿ: 0%
Îáëà÷íîñò: 50%

×ÅÒÂÚÐÒÚÊ
Òåìïåðàòóðà: 2/11°C
Ñëúí÷åâî
Âåðîÿòíîñò çà âàëåæè: 9%
Âåðîÿòíîñò çà áóðÿ: 0%
Îáëà÷íîñò: 6%

ÂÐÅ ÌÅ ÒÎ Â ÁÓÐ ÃÀÑ
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Весела ГОРАНОВА

От 28 февруари в ефира на 
Нова телевизия ще се завърти 
комедията „Ол инклузив“. Ка-
дрите са заснети през лятото 
тази година в морското градче 
Царево, каза преди дни про-
дуцентът Краси Ванков, чиято 
компания“Хидалго“ реализира 
продукцията. Тя стои зад 
проектите „Съдби на кръс-
топът“ и „София ден и нощ“.  
Имахме добро партниране с 
общината в лицето но кмета 
Георги Лапчев, допълни още 
Ванков. 

В ролите ще видим Ненчо 
Балабанов, Елена Атанасова.

„Сценарият е писан в про-
дължение на две години, а 
диалозите са уникални. За 
първи път, лично аз, а вярвам 
и други мои колеги, имахме 

шанса да снимаме в продъл-
жение на два месеца заедно 
и да живеем като едно голямо 
семейство заедно на морето. 
За мен това е формулата на 
един хубав филм. В него ще 
видим много приключения, 
смях и радост, които сякаш 
сме позабравили в динамика-
та на забързаното ежедневие. 
Сериалът ни напомня, че все 
пак можем да бъдем истински 
щастливи, обръщайки внима-
ние на най-важното – близките 
хора до нас и малките неща, 
които са най-ценни“, категори-
чен е Ненчо Балабанов, който 
в „All Inclusive“ е екранна по-
ловинка на актрисата Елена 
Атанасова.

 „В сериала по много инте-

ресен начин са преплетени 
няколко сюжетни линии, които 
разкриват любовта в различ-
ните й възрасти. Проследява 
се историята на няколко двой-
ки. Те преминават през раз-
лични препятствия и преживя-
вания, в които всеки може да 
се припознае. Детската линия 
също е много интересна – пре-
красни деца играят в сериала 
и скоро зрителите ще се уве-
рят сами в това“, разкри пред 
Нова тв. Елена Атанасова.

На предпремиерата двама-
та актьори изпълниха на живо 
едноименната песен, специал-
но създадена за сериала по 
текст на Иван Ангелов и музи-
ка на Марио Балтаджиев.

Зрителите ще видят в роли-

те още Любен Кънев, София 
Маринкова, Йоанна Начева, 
Силвестър Велячки, Нели 
Монеджикова, Любомир Бъч-
варов, Алекс Иванов, Петър 
Калчев, Димитър Баненкин, 
Явор Борисов, Елени Де-
кидис, Мирела Карабанче-
ва, Александрия Чальовски, 
Любомир Димитров, Стефан 
Георгиев, Алек Чурчич, Халед 
Канхуш, Виктор Иванов, Кра-
симир Добрев, Живко Сира-
ков, Моника Иванова, Теди 
Цветкова, Кирил Стоянов и 
други.

Това е вторият филм през 
последните месеци, в чийто 
фокус е южното градче.

„Пътят на честта“ бе лентата, 
чийто сюжет се завъртя около 

Царево и бе заснет там. 
В нея Огнян, Кера и малки-

ят им син Мартин – щастливо 
младо семейство, стопанис-
ва семеен хотел-ресторант в 
Царево. 

В историята имаше дори 
трафик на бежанци, мисте-
риозно убийство в района на 
Ропотамо, където е убит шеф 
на екокомисия, ненавист меж-
ду братята Огнян и Димитър. 
Навръх рождения ден на мал-
кия Мартин братята жестоко 
се скарват, защото Огнян е 
против нелегалните занима-
ния на Димитър. На следващия 
ден Огнян отива на лов и не се 
връща. Търсят го цяло деноно-
щие и го намират прострелян 
в странджанската гора.
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в бургас

В „Страх“ се 

4 Оуен Уол

4 Оуен Уол

Куп 
театрал

„София ден и нощ“ се мести в Царево

Търсете в разпространителската мрежа 
и обектите за продажба на вестници

Златните книги на Disney

Филмът „Ол инклузив“ тръгва в края на месеца

Анри Кулев и актьори 
идват за премиера на 
„Имало една война“

Тони Димитрова влезе в затвора
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