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6-и декември да е неработен за Бургас? 
Засега мисия невъзможна

100 години

100 години

МаСово иЗкореняват 
лоЗя в реГиона 

Първа важна стъпка за 
детската болница в Бургас
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Бюджетът на 
Приморско за 2020-а: 

5 хиляди 
декара вече са 

премахнати
Дона МИТЕВА

Масово се изкореня-
ват лозя в региона. Това 
го правят не само дреб-
ните стопани, които по-
скоро се опитват да ги от-
дават на други хора да ги 
отглеждат. Изкореняват 
се масиви в коопера-
циите около Бургас. „В 
Лозово се изкоренява, в 
Сарафово - също, в Айтос 
знам, че има изкоренени 
лозя, в Поморие също – 
кооперацията премах-
ва. Мисля, че и в Бата 
и Каблешково също. По 

наши изчисления около 
5 хиляди декара на те-
риторията на Камарата 
са изкоренени, т.е. без 
Карнобат и Сунгурларе“. 
Това коментира Росица 
Симеонова, председател 
на Управителния съвет 
на Лозаро-винарската 
камара. Настроенията в 
гилдията преди Трифон 
Зарезан са приглушени. 
От една страна, това е 
единственият им праз-
ник, но лозарите не го по-
срещат с голяма радост 
тази година, както е било 
преди години. 

Стр. 

12-13

14-и февруари

Стр. 2

4 За дамите: Гадаем по птици  
какво ни очаква в любовта

4 Пчеларите Елена и Андрей  
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„Черноморски фар“

УМБАЛ „Сърце и Мозък“ - Плевен полу-
чи акредитация за програма за обучение 
на специалисти по кардиоваскуларна 
перфузия от юни 2019 г.  Управителят на 
Сдружението на специалистите по карди-
оваскуларна перфузия в България – Ми-
лена Ангелова, сподели, че: „Ползите от 
програмата са за всички перфузионисти 
в страната, защото чрез нея имат въз-
можност да получат най-високото приз-
вание в областта, а именно – европейски 
сертификат, и по този начин стават пъл-
ноправни специалисти“.

Първоначално Милена Ангелова за-
вършва акушерство, но се насочва към 
кардиохирургията, когато през 2005 г. 
разбира, че във Варна предстои да се от-
крие клиника по кардиохирургия. Предла-
гат й да започне обучение за перфузио-
нист. Обучава се и работи две години във 
Варна, след което четири години в МБАЛ 
„Токуда” София. От откриването на Кар-
диологичен център „Понтика” през 2011 г. 
в Бургас тя е част от екипа му, впослед-
ствие работи в Сити Клиник и Аджъбадем 

Сити Клиник. Към настоящия момент е 
част от екипа на МБАЛ „Сърце и Мозък“ 
гр. Бургас. 

Менторът към програмата за обучение 
на перфузионисти Драгомир Драгнев от 
УМБАЛ „Сърце и Мозък" Плевен е и деле-
гат на Сдружението към ЕВСР. Двамата с 
Милена Ангелова са от първите ученици 
на проф. д-р В. Данов – директор на Бъл-
гарски Кардиологичен Институт и меди-
цински директор на МБАЛ „Сърце и Мо-
зък“ Плевен и Бургас. През 2010 г. двама-
та завършват курс за работа с машини за 
извънтелесно кръвообращение, прове-
ден от английски специалисти в УМБАЛ 
„Света Екатерина“ - гр. София.

Условия за записване в програмата 
за обучение:

Кандидатът да бъде назначен на рабо-
та като действащ перфузионист и да е ра-
ботил поне 6 месеца като такъв, както и 
да е член на Сдружението на специали-
стите по кардиоваскуларна перфузия в 
България. 

Сдружението има 38 членове от 39 ак-
тивни перфузионисти в България. Към 

момента в програмата има записан един 
студент, а напролет ще има още трима. 
Академичният комитет на учебната про-
грама включва проф. д-р Владимир Да-
нов, доц. д-р Сотир Марчев, д-р Алим Ис-
маилов и д-р Десислава Петрова, д-р Пе-
тър Узов, д-р Йордан Красналиев, д-р Ол-
га Янева, д-р Нестор Петров, д-р Ивайло 
Ненов, д-р Здравко Димитров, д-р Цветан 
Градинаров и д-р Стоян Иванов. 

Обучителната програма за перфузио-
нисти за европейски сертификат с база 
МБАЛ „Сърце и Мозък" - гр. Плевен полу-
чи акредитация от ЕВСР за възможно 
най-дългия период, а именно пет години. 
Това се случи след посещение на място 
от представители на ЕВСР, които оцениха 
програмата, базата, менторите и обуча-
ващия се. След тази акредитация, всички 
активни перфузионисти в България, чле-
нове на Сдружението, ще получат евро-
пейски сертификати. 
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6-и декември да е неработен за бургас? 
Георги рУСиНОв 
Силвия ШаТЪрОва

Предложението 6-и декем-
ври в Бургас да е неработен 
ден изглежда, че засега не 
среща подкрепата на Общин-
ски съвет-Бургас. Припомня-
ме, че идеята е на шефа на за-
твора Бранимир Мангъров, 
който още в края на миналата 
година написа писмо до мест-
ния парламент с предложени-
ето си. Според него, който не 
е кореняк бургазлия, но по-
следните празници на Бургас 
го накарали още повече да за-
обича града. Тържествата, ко-
ито Общината организира би-
ли прекрасни и Мангъров е на 
мнение, че всеки заслужава 
да има възможност да се 
включи в множеството съби-
тия на Никулден.

Общинските съветници оба-
че засега са пасивни и пред-
пазливи по темата. Почти 
всички комисии порязаха иде-
ята, макар и тези, гласували с 
твърдо „против“ да са малко. 
Повечето се „въздържат“, кое-
то пак на практика води до не-
приемане на докладната. Тя е 
входирана от председателя на 
Общински съвет – Бургас 
проф. Севдалина Турманова, 
защото само в правото на 
местния парламент е да реша-
ва за това дали градският 
празник да е неработен ден. 

В Комисията по обществен 
ред и сигурност Димитър Най-
денов коментира, че като 
представител на ресторан-
тьорския бизнес може да по-
твърди, че в празнични дни, 
тяхната работа просперира. 

„Смятам обаче, че повече 
трябва да се работи и да се 
почива по-малко, а и в Бълга-

рия имаме достатъчно почив-
ни дни“, заяви той. 

Тази година, която е висо-
косна от 366 дни, работните са 
едва 250. 16 дни са официал-
ните празници, за които ще 
почиваме допълнително. Така 
че твърдението на Найденов 
не е далеч от истината. Всъщ-
ност сме сред челните места в 
света по брой почивни дни.

Костантин Луков обяви, че 
темата е деликатна и докато 
не се взема становището на 
работническите браншови ор-
ганизации и на работодател-
ските, то според него е по-до-
бре местният парламент да не 
взима решение.

„Аз съм в дилема и се чудя 
как да гласувам“, добави той.

Докладната в тази комисия 
бе подкрепена едва от двама. 
Трима се въздържаха, а два-
ма бяха против.

В постоянната комисия по 
култура шестима от членовете 
се въздържаха. Председате-
лят й Веселин Пренеров опре-
дели идеята като екстрава-
гантна и попита защо авторът 
й поне не е дошъл да я защи-
ти. Допълни, че липсва и ико-
номическа обосновка. Георги 
Спасов от БСП заяви, че тази 
идея може да се обърне сре-
щу самите бургазлии, които 
може да пренебрегнат праз-
ника си. Ако 6-и декември е 
петък или понеделник, то тога-
ва по-голяма част биха ги сле-
ли и не биха присъствали на 
празничните прояви. 

Ако този ден се приеме за 
почивен, ще почива главно ад-
министрацията, но трудно то-
ва ще е за частните фирми, чу-
ха се гласове на съветници. 

Към това се допълва и аргу-
ментът, че декември е изпъл-

нен с празници, като след 20 
декември се излиза в дълга 
почивка както за бизнес, така 
и за администрация.

Комисията по транспорт съ-
що не подкрепи докладната, 
както и тази по устройство на 
територията. Георги Марин-
чев изрази мнение, че и без 
друго през декември има дос-
татъчно почивни дни. Общин-
ските съветници се пошегува-
ха дали и затворът ще почива 
и ще пуснат пандизчиите да 
почиват.

Най-важната комисия, коя-
то разглежда всички доклад-
ни записки по законосъобраз-
ност – правната, също поряза 
идеята на Мангъров. Предсе-
дателят й Иво Баев започна с 
това, че докладната е незако-
носъобразна и че трябва да е 
внесена от кмета и съгласува-
на от областния управител. 
Вълчо Чолаков преди дни из-
рази положителното си стано-
вище. Заместник-председате-
лят на комисията Костантин 
Луков обясни, че е трябвало 

към докладната да бъде при-
крепено именно и становище-
то на губернатора. 

Пред „Черноморски фар“ 
общественият посредник То-
дор Стамболиев изказа ста-
новището си по темата. Той 
присъства на всички заседа-
ния на комисиите и каза, че е 
проверил закона по темата. 
Според него в чл.154 от Коде-
кса на труда са посочени офи-
циалните празници в Републи-
ка България, като в ал.3 е да-
дена възможност Министер-
ски съвет да обявява и други 
дни за национални официални 
празници.

„В тази връзка е направена 
и промяната в чл.21 ал.1 от 
ЗМСМА чрез добавянето на 
нова т. 23, в която се разширя-
ват правомощията на органи-
те на местното самоуправле-
ние в тази насока. В посоче-
ната правна норма от закона, 
на Общинския съвет е дадено 
правото да : „решава и други 
въпроси от местно значение, 
които не са от изключителна-

та компетентност на други ор-
гани, включително за обявява-
не на определен ден за праз-
ничен и неприсъствен на те-
риторията на общината, райо-
на, кметството, или населено-
то място по предложение на 
кмета на общината след съ-
гласуване с областния упра-
вител“, обясни Стамболиев 
потвърждавайки думите на 
Баев и Луков.

„Нормата на закона е ясна 
и категорична и тя според мен 
не може да бъде тълкувана 
разширително или по друг на-
чин. Да, решението е на Об-
щинския съвет, но предложе-
нието за това решение може 
да е само и единствено на 
кмета на Общината, при цяло-
то ми уважение към подалия 
предложението г-н Мангъров 
и вносителя на докладната за-
писка проф. Турманова. Сигу-
рен съм, че кметът на община-
та има възможност да напра-
ви своето проучване било 
чрез изискване на становища 
от работодателски организа-

Георги рУСиНОв

Първа стъпка за построяването на детска 
болница в Бургас ще направи Общински съвет 
– Бургас в края на месеца на заседанието си. 
Кметът Димитър Николов е внесъл предложе-
ние за промяна на подробен устройствен план, 
с което се отрежда терен за изграждане на 
специализирана многопрофилна детска болни-
ца в Бургас. Избраното място е в непосред-
ствена близост до УМБАЛ - Бургас.

„Осигуряването на терена е първата важна 
стъпка. Следващата ще бъде изготвянето на 
технически проект. Предвиждаме новата дет-
ска болница да има топла връзка с УМБАЛ - 
Бургас, по подобие на тази между ОУ „Коджа-
кафалията“ и сградата на ПМГ/ГРЕ „Раковски". 
Избраното място е комуникативно и лесно за 
транспортно обслужване“, каза кметът Дими-
тър Николов.

По време на заседанието на комисията по 
устройство на територията главният архитект 
на общината Веселина Илиева обясни, че тере-
нът е отреден за паркинг, има достъпност от 2 
улици и с докладната се предлага той да бъде 
преобразуван за здравно заведение.

В бъдещата болница ще работят 78 лекари, 
110 медицински сестри и 52 санитари. Леглата 
ще са 130. С докладната записка се иска раз-
решението на регионалния министър да допус-
не отклонения за намаляване на необходимата 
площ в квадратни метри на легло от 90 на 33.7. 
Коментирано бе, че Наредбата е доста стара и 
не отговаря на реалните условия в модерната 
медицина и доста болници от цялата страна по-
лучават разрешение за такива отклонения.

„Трябва някой експерт в министерството да 
се наеме и да подготви промяна в Наредбата“, 
обясни заместник-кметът инж. Чанка Корал-
ска.

Бъдещата Университетска детска болница 
със спешен център и високотехнологично обо-
рудване ще обедини всички педиатрични спе-
циалности на едно място и ще позволи ком-
плексно лечение на децата не само от община 
Бургас, а и от цяла Източна България.

Първа важна стъпка за 
детската болница в Бургас

Комисиите към Общински 
съвет порязаха идеята на 
шефа на затвора

Здравното заведение ще 
има топла връзка с УМБАЛ

Милена Ангелова – старши перфузио-
нист към МБАЛ „Сърце и Мозък“ - Бур-
гас и управител на Сдружение на спе-
циалистите по кардиоваскуларна пер-
фузия в България

УМБАЛ „Сърце и Мозък“ - Плевен е с акредитирана 
програма за обучение на перфузионисти

Призивът на Мангъров за обявяването на неработен Никулден е повече бургаз-
лии да се включат в празненствата
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засега мисия невъзможна
ции, било чрез мнения и ста-
новища на синдикални орга-
низации, анкети и т.н. и ако 
реши ще направи обосновано 
и аргументирано такова пред-
ложение“, заяви още той.

Стамболиев отчете дебати-
те като полезни и че поне от 
тях е станало ясно мнението 
на общинските съветници.

Отново в правната комисия 
Станимир Апостолов обясни, 
че календарът и без друго е 
наситен от достатъчно праз-
ници.

„24 май и 6 декември се ус-
троиха като градски празници 
за Бургас. През останалото 
време, на всеки друг празник 
бургазлии се изнасят по села-
та и родните си места и града 
пустее“, посочи той. 

Че бизнесът няма да е съ-
гласен намекна още кметът 
Димитър Николов в отговор 
на репортерски въпрос по те-
мата. Той прехвърли „горещия 
картоф“ на Общински съвет, 

като заяви, че само те могат 
да решат.

Има институции, които ра-
ботят задължително и на праз-
ници. Съдът например винаги 
работи на този ден. Последни-
те две години са доказател-
ство за това. Съдебните ре-
портери трябваше да се раз-
крачват между празненствата 
и делата в Бургаската съдебна 
палата.

Едва ли, ако все пак бъде 
признат за неработен ден, за-
творът ще остане неохраня-
ван, нали? Надяваме се поне 
да е така. 

Докладната записка все 
пак ще влезе в дневния ред на 
заседанието на местния пар-
ламент като на практика за-
пазва шансовете си да бъде 
приета, макар и минимални, 
имайки предвид мнението на 
болшинството общински съ-
ветници. Едно поне е сигурно 
– дебати по темата отново ще 
има и в зала.

Георги рУСиНОв

Образованието е основният прио-
ритет в Бюджет 2020 на Община Ру-
ен. Това коментира пред „Черномор-
ски фар“ кметът Исмаил Осман. Об-
щинският съвет прие бюджет от 
26 460 327 лева, като повече от поло-
вината – 13 484 000 лева са за обра-
зование.

„Миналата година за образование 
парите бяха 11 958 000 лева. Тази го-
дина разликата е близо милион и по-
ловина повече. Основно разликата 
от 1 115 000 лева е за училищата. Тя 
е от увеличението на заплатите на 
учителите. Т.е. за един ученик един-
ният разходен стандарт е увеличен и 
поради това идва разликата. За це-
лодневните детски градини миналата 
година сме заделили 2 313 000 лева, 
тази са 2 800 000 лева. Големите учи-
лища имат пари за ремонти, но по-
малките нямат достатъчно бюджет и 
ние като община помагаме и правим 

текущи ремонти“, заяви Осман.
Капиталовата програма на общи-

ната е близо 2 милиона лева и по ду-
мите на кмета няма да остане ощете-
но нито едно населено място. 

„Това са ремонти на улици, общин-
ски сгради по населените места, ча-
кълиране на места на банкети от чет-
въртокласна пътна мрежа. За абсо-
лютно всички населени места са 
включени по една-две улици, или ре-
монт на общински сгради. Няма още-
тени села“, добави той.

Осман коментира, че в ранна про-
лет очаква министър-председателят 
Бойко Борисов да спази обещанието 
си и така жизненоважният ремонт на 
пътя Айтос-Провадия да стартира.

„Министър-председателят пое ан-
гажимент и не мисля, че няма да на-
прави необходимото да го ремонти-
ра. Тогава, когато дойде на място в 
Руен, той ми обясни, че сега е зима, 
но когато се оправи времето ще за-
почнат ремонтите“, обясни кметът.

образованието – основен 
приоритет на руен

крими

Пиян 
карнобатлия 
седна зад 
волана

Карнобатлия е задър-
жан заради шофиране в 
нетрезво състояние, 
съобщиха от пресцен-
търа на Областна дирек-
ция на МВР-Бургас. 
Служители от Районно 
управление – Карнобат 
спрели за проверка 
автомобил "Мерцедес С 
200",  управляван от 
37-годишен мъж. 
Органите на реда кон-
статирали, че същият 
шофира след употреба 
на алкохол с концентра-
ция - 1,91 промила. 
Водачът отказал да даде 
кръвна проба. По случая 
е образувано бързо 
полицейско производ-
ство.

Банда 
младежи 
ошушка 
имот на 
старица

Четирима младежи, 
на възраст 15-17 годи-
ни, са задържани по 
обвинение за множе-
ство кражби на дребни 
битови вещи от имот в 
село Оризаре, собстве-
ност на 73-годишна 
несебърлийка. Това 
съобщиха от пресцен-
търа на Областна дирек-
ция на МВР-Бургас. 
Бандата от същото е 
откраднала и две кару-
ци сено и около 200 кг 
ечемик. Тийней-
джърите, единият от 
които криминално про-
явен, са направили 
пълни самопризнания. 
Работата по случаите 
продължава от служи-
тели на Районно упра-
вление – Несебър. 

25-годишен 
открадна 
гориво в 
созополско 
село

Криминално проявен 
бургазлия е арестуван 
заради кражба на гори-
во. Това съобщиха от 
пресцентъра на 
Областна дирекция на 
М В Р - Б у р г а с . 
Установено е, че 25-го-
дишният мъж е източил 
40 литра дизелово гори-
во  от резервоар на 
товарен автомобил 
"Мерцедес 2538", парки-
ран в близост до бив-
шия  селскостопанси 
двор в село Равадиново. 
Задържаният е напра-
вил пълни самопризна-
ния и възстановил нане-
сената от деянието му 
щета. Работата по слу-
чая продължава.

Нормален, устойчив, не прекалено 
оптимистичен, но достатъчен

Силвия ШаТЪрОва

19,3 млн. лв. ще е бюджетът на При-
морско за тази година. Той бе приет 
без сътресения от Общинския съвет и 
то за броени минути. „Нормален и ус-
тойчив. Не прекалено оптимистичен, 
но достатъчен.“, като такъв го опреде-
ли кметът Димитър Германов.

Разходите в него са насочени към  
инфраструктурата в населените мес-
та, в това число и туристическата. Ще 
бъде довършена пречиствателната 
станция, кръговото на входа на При-
морско, две детски градини и ремонт 
на улици. 100 000 лева са предвидени 
за хората в трудно социално положе-

ние, за спорта са заделени средства. 
Ще бъде изградена къща в стар бъл-
гарски стил в Ново Паничарево, как-
то и музей по трансгранична програ-
ма.

Като извънреден разход в капита-
ловата програма на Приморско бяха 
предвидени нови 450 хиляди лева. С 
тях ще бъдат купени нови сметосъби-
ращи машини, за които „Черномор-
ски фар“ вече писа.

И през тази година общината ще 
търси 2 млн. лв. за брегоукрепване на 
река Дяволска. То ще даде възмож-
ност за развитие на лодкостоянки  и 
пешеходна зона, за която са нужни 
1,4 млн. лв.

Близо 26 милиона и половина 
лева е бюджетът на общината

Кметът на Община Руен 
Исмаил Осман сигна-
лизира РИОСВ-Бургас. 
Причината е, че един от 
общинските съветници 
по време на вчерашната 
сесия му е подал сигнал 
за лоша миризма меж-
ду селата Шиварово и 
Дъскотна. 

„Аз поех ангажимент да 
сигнализирам компетент-
ните органи, че като кмет 
съм сигнализиран от об-
щински съветник и по тази 
причина подавам сигнал 
до РИОСВ да извърши 
проверка. Компетентните 
органи са РИОСВ и РЗИ. 
Тук обаче става въпрос 
за река и компетентна-
та институция е РИОСВ-
Бургас. Аз пратих еколо-
га на общината да провери на място. Но само на очи не вижда нещо не-
редно. Трябва с лаборатория да се вземат проби от водата и да се уста-
нови дали е замърсена, или не“, обясни пред репортер на „Черноморски 
фар“ Осман.

кметът исмаил осман сигнализира  
риосв-бургас за миризма между две села

Бюджетът на Приморско за 2020-а:

Кметът Димитър Николов традиционно взима участие в повечето събития.  
Според него обаче бизнесът ще е против да не се работи на празника



Дона МИТЕВА

Масово се коренят лозя 
в региона. Това го пра-
вят не само дребните сто-
пани, които по-скоро се 
опитват да ги отдават на 
други хора да ги отглеж-
дат. Изкореняват се маси-
ви в кооперациите около 
Бургас. „В Лозово се из-
коренява, в Сарафово се 
изкоренява, в Айтос знам, 
че има изкоренени лозя, 
в Поморие също – коопе-
рацията премахва. Мисля, 
че и в Бата и Каблешково 
също. По наши изчисления 
около 5 хиляди декара на 
територията на Камарата 
са изкоренени, т.е. без 
Карнобат и Сунгурларе“. 
Това коментира Росица 
Симеонова, председател 
на Управителния съвет на 
Лозаро-винарската кама-
ра. Настроенията в гилди-
ята преди Трифон Зарезан 
са приглушени. От една 
страна, това е единстве-
ният им празник, но лоза-
рите не го посрещат с го-
ляма радост тази година, 
както е било преди години. 
Причината са тежките про-
блеми от есента, които на 
този етап още не са раз-
решени, а именно ниска-
та изкупна цена, от една 
страна, и липсата на же-
лаещи да изкупят рекол-
тата, от друга. Към това 
се добавят и конкурент-
ните цени на вината от 
Европа и гроздето от съ-
седни държави. Трифон 

Зарезан ще бъде отбеляз-
ан, защото традицията го 
повелява, но с тъга и при-
теснение за следващата 
кампания.

Вярно е, че има програ-
ма за лозарите и това е 
„Преструктуриране и кон-
версия“. Често я дават за 
пример като добре дейст-
ваща програма в лозар-
ството. Тя е инвестицион-
на и е свързана обаче с из-
кореняване и презасажда-
не. Помага ако един сорт 
грозде се замени с друг, 
защото допреди две годи-
ни муската се купуваше на 
цена 0.80-0.90 лв., а мина-
лата година цената му пад-
на около 0.40 лв. Така че 

и подмяната на сортовете 
един с друг не е голяма га-
ранция за проспериране в 
сектора.

„Основният въпрос в мо-
мента на лозарите е суб-
сидирането в гроздопро-
изодството, защото съ-
седните държави-член-
ки на ЕС получават зна-
чителни субсидии и това 
вреди на българското про-
изводство. Родните лоза-
ри не могат да бъдат кон-
курентоспособни“, обясни 
Симеонова. 

Две писма директно до 
премиера Борисов, с ко-
пия до земеделското ми-

нистерство, три срещи в 
региона с представители 
на държавата – до момен-
та всичко това е без ефект. 
„Единственият ефект се 
получи когато разгова-
ряхме с председателката 
на Комисията по земеде-
лието и храните в парла-
мента Мария Белова, ко-
ято прие нашия проблем 
присърце и ще има из-
слушване в парламентар-
на група до края на месе-
ца. Там ние да поставим 
отново нашите пробле-
ми. Държа да подчертая, 
че това не са проблеми 
само на Бургаска област. 

Подкрепени сме от хора 
от цялата страна. 

От срещата в парламен-
та лозари и винари очак-
ват да се приеме, че този 
сектор трябва да бъде 
включен към приоритет-
ните. „Ние сме наясно, че 
това няма да стане извед-
нъж, но трябва да се спа-
си този поминък, който е 
бил древен за страната. 
Иначе той се унищожава“, 
категорична е Симеонова. 
Обезпокоително според 
нея е, че на този етап в 
сметките за следващи-
те седем години секто-
рът не е упоменат никъде. 
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5 хиляди декара са 
вече премахнати

Кметът на Поморие домакинства срещите на бранша с представители на земе-
делското министерство есента на 2019 година        Снимка: Архив

Нова мярка за бранша – бране на зелено

Лозана Василева, заместник-министър в 
Министерството на земеделието, горите и храните:
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На основание чл.18/2/ от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски 

дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас 
и Решение № 54 / 13.02.2020г

 на Управителя, обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения собственост на “БУРГАС-
БУС” ЕООД гр.Бургас при следните условия: 

Обект
№ адрес Вид на имота Площ 

кв.м. 

Начална 
цена в лв 
без ДДС 

Размер 
на депо-
зита в 
лева 

Стъпка 
за над-

даване в 
лева

Цена на 
тръжни до-
кументи без 

ДДС 
1.1 ул.”Индустриална” 4 услуги /сервиз/ 488  588 1764 59 110
1.4.2 ул.”Индустриална” 4 услуги 63 189 567 19 110
1.6 ул.”Индустриална” 4 произв. предн. 52 260 780 26 110
1.12 ул.”Индустриална” 4 произв. предн. 72 216 648 22 110
1.20 ул.”Индустриална” 4 произв. предн. 29 17 51 2 110
1.22 ул.”Индустриална” 4 произв. предн. 470 470 1410 47 110
2.1 Автогара”Запад” пом.с прил. Площ за про-

дажба на билети
4+4 275 825 28 110

2.2 Автогара”Запад” пом.с прил. Площ за про-
дажба на билети

4+4 275 825 28 110

2.13 Автогара”Запад” пом.за общ.хранене 50 500 1500 50 110

2.9 Автогара”Запад” пом.за общ.хранене 70 595 1785 60 110
2.22 Автогара”Запад” пом. за търг.д-ст 23 276 828 27 110
3.3 ул.”Индустриална” 1 площ 1 100 300 10 110
5.2 Aвтогара Средец пом. за търг.д-ст 19 65 195 7 110
5.4 Aвтогара Средец пом. за търг.д-ст 118 185 555 19 110
7.1 Авт.Славейков площ 1 420 1260 42 110

 
 Търгът ще се проведе на 28.02.2020г. от 10.00ч. в административната сграда на “БУРГАСБУС”ЕООД гр.Бургас 

ул “Индустриална” № 1. 
Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден от датата на публикуването на обявата от 09.00 до 

11.30ч и от 12.30 до 15.00ч в касата на дружеството.
Депoзитът за участие се заплаща до 27.02.2020г.
Оглед на обектите се извършва всеки работен ден от 10.00ч до 16.00ч. от датата на публикуване на обявата, 

след представяне на документ за закупена документация за участие в търга.
Срокът за отдаване под наем на помещенията е три години. 
 Телефон за допълнителна информация 088 678 8394.

Росица Симеонова, председател на УС на 
Лозаро-винарската камара

Масово изкореняват  

Всеки лозар мечтае за подобна гледка
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„Затова искаме да се на-
прави консултативен съ-
вет към МЗХГ с наше ди-
ректно участие, а не как-
то се казва, че може да ни 
поканят. Искаме реално 
участие и да ни питат за 
нашето мнение“, настоя-
ва Симеонова.

Последната изкупна 
кампания 2019-а цените 
бяха много ниски, жал-
ват се от сектора. Но ни-
кой от лозарите не се сър-
ди на винопроизводители-
те, защото тяхната продук-
ция е залежала. И те са не-
конкурентни на външния 
пазар, защото масово се 
предлагат на пазара вина 
от Испания, Франция, ко-
ито са субсидирани и да-
леч по-конкурентоспособ-
ни, въпреки че български-
те вина са далеч по-до-
бри като качествени по-
казатели.

Качеството на българ-
ските вина е пословично, 
но за съжаление те нямат 
достатъчно пазар в чужби-
на. Подкрепа има в мярка 
„Популяризиране на вина-
та в трети страни“, но са-
мата мярка не е доизпипа-

на, жалват се от бранша.
Въпреки това има про-

бив на бургаско вино към 
Китай, даже и бургаска ра-
кия. Но сега заради коро-
навируса и там неизвест-
ните са много.

Най-добро вино на из-
миналата 2019 година не 
може да бъде едно, смя-
та Росица Симеонова. По 
нейни думи винарите от 
региона са направили чу-
десни. Но тенденцията в 

бранша продължава да 
дава приоритет на купаж-
ните вина, както и връх на 
розето, което от няколко 
години заема все по-се-
риозно място във винени-
те карти.
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Чф Тема на деня 5
На Трифон Зарезан 
Какво

Къде
В Несебърско се събират за 

празник на младото вино 
Двете велики стихии на любовта и виното отново 

ще властват във февруарската празнична програма 
на Несебър. 

Събитията в общината ще започнат с десетото юби-
лейно издание на Празника на младото вино в село 
Гюльовца. Честването е с начален час 9.00 пред кмет-
ството и ще приключи с обявяването на победителите 
в ежегодния конкурс за най-добро домашно вино, про-
изведено в региона от местни майстори винари.

По традиция празниците ще бъдат отбелязани с ве-
селие по случай Трифон Зарезан, което ще се прове-
де в Земеделска кооперация „Несебър“. Там ще бъде 
извършено и ритуално зарязване на лозите.

За осма поредна година Община Несебър кани всич-
ки, които обичат морето, виното, хубавата музика и из-
куството на вълнуващ празник.

Събитията в Несебър започват на 14 февруари от 
17.30 часа с изложба на „Дружеството на несебърски-
те художници“. На вниманието на публиката местните 
творци ще изложат произведенията си, посветени  на 
любовта, виното и морето.

Изложбата ще може да бъде видяна до 28 февруа-
ри, всеки ден между 10.00 и 15.00 часа.

В Сунгурларе ще се веселят  
с Жечка Сланинкова 

Сунгурларе е единствената община 
в региона, където Трифон Зарезан е 
празник на общината, заради ло-
зарството, което е основен поми-
нък там. В града е и единственият 
музей на лозата и виното.

Празникът Трифон Зарезан е 
емблематичен и един от най-та-
чените празници в Сунгурларе и 
общината. Още древните траки, 
населявали земите в нашия 
регион, създали своите бо-
жествени блага – лозята и 
руйното вино. И до днес 
тяхното отглеждане се е 
запазило като основен 
поминък на населени-
ето тук. Затова и на 
14 февруари – 
Трифон Зарезан, 
хората тук от-
белязват не 
само празни-
ка на лозята и виното, но и ритуално си спомнят за 
своите корени и предци, от които са наследили една 
от най-древните традиции в света – лозарството и ви-
нопроизводството.

Специален гост ще бъде певицата  Жечка Сланинкова, 
с която ще се веселят лозари, винари и останалите жи-
тели на общината.Положението в сектора е трагичноСелим Иса, 

лозар:

Селим Иса се замисля дали да не намали декарите, 
които са засадени с лозя за сметка на други култури

Премахваме главно 
„Траминер“, казва 
производителят

лозя в региона

В Средец отново 
ще избират майсторите 

на домашното вино
Михаил КОЛЕВ

За поредна година в Средец навръх Трифон Зарезан 
ще се проведе конкурсът „Най-хубаво домашно стран-
джанско вино“. Този път участие взеха общо 12 произ-
водители, които бяха разпределени в две категории - 
„Червено“ и „Розе“. Във всяка една от категориите ще 
бъдат отличени тримата най-добри, а освен това ще 
има и поощрителна награда. Оценяването се извършва 
анонимно от комисия, която не знае чие вино на кой 
участник е, а всичко е под формата на номера.

Организатори са Община Средец, читалище 
„Пробуда“ и местният пенсионерски клуб. Инициаторите 
разкриха за вестник „Черноморски фар“, че тази го-
дина има изненади в класирането, а в конкурса са се 
впуснали и две жени. 

Както повелява традицията, на този ден се извърш-
ва ритуалът зарязване. Днес това ще се случи в къща-
та на Величка Пенчева, а зарязването ще се извърши 
от кмета на общината инж. Иван Жабов.

Винпром „Черноморско злато“ - Поморие е сред малкото, които подадоха ръка 
на лозарите при последната изкупна кампания

Българското вино е с отлични качества и е сред най-добрите
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Силвия ШАТЪРОВА

Бургас е на път да ста-
не Холивуд и да се пре-
върне в дълга снимачна 
площадка. След като ня-
колко продуцентски ком-
пании презентираха сво-
ите идеи за филми и тв 
сериали, стана ясно, че 
гласуваната сума от 

100 000 лева, която об-
щината е заделила е не-
достатъчна и председа-
телят на постоянната Ко-
мисия по култура към 
местния парламент Ве-
селин Пренеров входира 
докладна записка  за 
още 60 000 лева субси-
дия. Идеята е повечето 
от проектите да бъдат 

субсидирани, така че 
Бургас да има достойно 
място в тях, а и да се по-
яви като основен герой в 
няколко филма, а не са-
мо в един. 

Най-вероятно субсиди-
ята от 160 000 лева ще 

бъде разпределена меж-
ду повечето от кандидат-
стващите, научи „Черно-
морски фар“. Очаква се 
новият транш да бъде 
гласуван на сесия и тога-
ва да стане ясно кои са 
филмите, на които коми-

сията се е спряла. 
В постоянната Коми-

сия по култура към мест-
ния парламент се обеди-
ниха около мнението, че 
това ще има пиар ефект 
за Бургас като туристи-
ческа дестинация.

Филмите, които има 
реална възможност да 
се снимат в Бургас, са 
„Голата истина за група 
„Жигули" , „Завръщане 
2",  „Съни бийч 2", „Аз и 
моите жени",  „Животин-
ски бесове" и „Божоле".

Най-желаните  лока-
ции за снимки в Бургас 
са: Морското казино, 
Мостът, Часовника, Мор-
ската градина, остров 
Света Анастасия, райо-
нът около Морска гара.

Най-успешните режи-
сьори, сценаристи и про-
дуценти стоят зад новите 
филмови заглавия, които 
имат сериозни шансове 
да се превърнат в хито-
ви и да „прекрачат" гра-
ниците на България и да 
рекламират Бургас. Сред 
екипите, които ги правят 
са имената в този бранш 
- Виктор Божинов, Миха-
ил Билалов, Башар Ра-
хал, Ники Илиев, Андрей 
Арнаудов и Иван Хри-
стов.

Ял, пил, за здраве не помислил, до-
ри здравни осигуровки не платил.

При внесените от Турция чушки и 
нарове открили пестициди. Вай, 
вай...й... сакън!

Бракониери ловили, но като ги зало-
вили, всичко изхвърлили.

Купи си тротинетка, докато е без ви-
нетка!

СТРА ни цА 6 14-16 ФЕВРУАРи 2020

КултурА
Чф

„Черноморски фар“

В мрежата на сетивата 
„БулевАрт“ предстои седми-
ца, посветена на лю-
бовта към прияте-
лите, виното, 
музиката и 
храната. Във 
фокуса на 
събитията 
ще бъде ки-
ноизкуст-
вото. На 14 
февруари 
бургазлии 
са покане-
ни на фил-
мови про-
жекции на от-
крито. Екранът 
ще бъде разпо-
ложен до Регио-
налната библиотека 
„Пейо Яворов" на улица 
„Алеко Богориди" 21. Про-
жекциите ще са в часовия 

диапазон от 17:30 до 20.30. 
Очакват ви незабравими 
мигове с:

* Burgas Film Lab ще пред-
стави късометраж-

ния филм „Прели-
ване" - режисьор 

Деница Ганева 
и Виктория 
Желязкова, 
част от кул-
т у р н а т а 
п р о г р а м а 
н а 
„ROTONDA 
cafй-bistro“.

* Заедно с 
черно-белия 

филм „Свет-
лините на гра-

да" (City Lights) с 
Чарли Чаплин ще 

имате възможността 
да опитате невероятните 

сладкиши на „TheMaze“ (Ла-
биринт) и прекрасното вино 
от „Енотека wine&friends“.

Кино на открито по 
Богориди за 14-и февруари

ХУМОР

„Черноморски фар“

Цялостен ремонт ще бъде 
направен на читалището в 
бургаския квартал „Горно 
Езерово" - „Васил Левски 
1937". Дейностите са по на-
ционална програма „Краси-
ва България" и са свързани 
с въвеждане на всички не-
обходими мерки за енергий-
на ефективност.

„Всички тези дейности ще 
доведат до много по-добри 
условия, в които жителите 
на квартала да се събират, 
да контактуват и да прекар-
ват полезно и приятно сво-
бодното си време", сподели 
кметът Димитър Николов.

Сградата е построена 
през далечната 1960 година 

и представлява масивна ед-
ноетажна постройка с час-
тичен сутерен. След всички 
тези години на експлоата-
ция тя е в лошо състояние. 
Мазилката е олющена, раз-
кривайки на места тухления 
зид. Системното изливане 
на дъждовните води от по-
крива в основите на сграда-
та довежда до слягане на те-
рена под южния ъгъл и про-
падането му. Подът в поме-
щението на пенсионерския 
клуб, който е гредоред, съ-
що е компрометиран и сле-
гнал в центъра.

Покривът е дървен, по-
крит с керемиди. През 2015 
година е правен ремонт, при 
който е изградена нова мъл-
ниезащита и са монтирани 

нови улуци, а част от стара-
та дървена дограма на сгра-
дата е подменена с нова.

Ремонтните дейности 
предвиждат изграждане на 
цялостна топлоизолация на 
фасадата на сградата, смя-
на на дограмата с PVC, ук-
репване пропадането на 
южния ъгъл на сградата, из-
граждане на тротоар около 
нея, разширяване и обза-

веждане на санитарния въ-
зел, ремонт на пода на пен-
сионерския клуб, смяна на 
вратите от входното антре 
към зрителната зала, библи-
отеката и пенсионерския 
клуб с такива без прагове и 
изграждане на рампа към 
входа на читалището за оси-
гуряване на достъп на хора 
в неравностойно положе-
ние.

Ремонтират читалището в 
бургаския квартал „Горно Езерово“

Програма на прожекциите:
От 17:30 ч. до 19:00 ч. - филм с Чарли Чаплин  -  

„Светлините на града" (City Lights)
От 19:00 ч. до 19:20 ч. - film-making от работата по 

филма „Преливане"
От 19:20 ч. до 19:30 ч. - самият филм "Преливане" - 

реж. Деница Ганева и Виктория Желязкова
От 19:30 ч. до 19:50 ч.- Прожекция на снимки от То-

дор Тодоров - „Любов в Града"
От 20:00 ч. - „Преливане " - режисьор Деница Гане-

ва и Виктория Желязкова

Мерките обхващат саниране, 
пребоядисване, нова дограма, 
врати, под и достъп за хора в 
неравностойно положение

Бургас като Холивуд
4 Превръща се в дълга 
снимачна площадка 

4 Гласуват още 60 000 лева 
субсидия за филми, в които 
градът да е основен герой

Екипът Михаил Билалов, Виктор Божинов и Ваня Николова пристигна в Бур-
гас, за да защити идеята си



На 7 ноември 2018 го-
дина Европейската ко-
мисия отправи покана 
към общините за пода-
ване на кандидатури по 
инициативата WiFi4EU, 
чиято цел е да осигури 
безплатен интернет дос-
тъп на ключови общест-
вени места. Община Ай-
тос участва онлайн в 
първия отворен конкурс 
и с изключително бър-
за реакция на поканата, 
успя да се класира сред 
първите общини в Бълга-
рия, които получиха ва-
учер на стойност 15 000 
евро за изграждане на 

точки за безплатен дос-
тъп до безжичен интер-
нет (Wi-Fi) за граждани и 
посетители на обществе-
ни места. Така Айтос ста-
на част от Инициатива-
та на Европейската ко-
мисия, която цели да на-
сърчи ползването на без-
платния достъп до Wi-Fi 
в паркове, градинки, об-
ществени сгради, библи-
отеки, здравни центро-
ве и музеи, навсякъде в 
Европа. 

Според условията на 

Европейския съюз, Об-
щината трябваше да оси-
гури завършване на ин-
сталирането и пускане 
в експлоатация на Wi-
Fi точката за достъп, в 
срок от година и поло-
вина след спечелването 
на ваучера по схемата 
WiFi4EU. 

Европейският съюз фи-
нансира разходите за 
оборудване и инстали-
ране на точките за дос-
тъп до безжичен интер-
нет, а Общината плаща 

за осигуряването на ин-
тернет връзка, поддръж-
ката и експлоатацията на 
оборудването за период 
от поне 3 години. Общи-
ните, получили ваучери, 
сами избират обществе-
ните места, където да бъ-
дат инсталирани WiFi4EU-
точките за безжичен дос-
тъп до интернет, е едно 
от условията на Иници-
ативата.

През месец май мина-
лата година, IT-специали-
стите на Община Айтос 

работиха за изграждане 
на мрежа за безплатен 
интернет на обществени 
места, спазвайки всич-
ки условия и изисквания 
на Инициативата на ЕС 
- WiFi4EU. В тази връз-
ка беше подписан дого-
вор с телекомуникацион-
ния оператор „А1 БЪЛГА-
РИЯ”, пристигна и необ-
ходимото за безжичния 
интернет оборудване. В 
началото на месец юни 
миналата година бяха го-
тови седемте Wi-Fi точ-
ки в парка, за да могат 

участниците и зрителите 
на Празниците още тога-
ва да ползват интернет-
услугата.

През 2019 година, в 
партньорство с „А1 БЪЛ-
ГАРИЯ” ЕАД, проектът 
беше изцяло реализи-
ран. Бяха изградени 10 
точки за безплатен дос-
тъп до Wi-Fi в град Ай-
тос, от които жителите и 
гостите на града могат да 
се възползват. Ето и кои 
са местата с високоско-
ростна безжична интер-
нет връзка:

1. Център град Ай-
тос;

2. Автогара град Ай-
тос;

3. Градска градина 
(детска площадка);

4. Парк „Славеева 
река” (пейки в начало-
то на парка);

5. Парк „Славеева 
река” (спортни пло-
щадки);

6. Парк „Славеева 
река” (детска площад-
ка);

7. Парк „Славеева 
река” (пейки срещу 
сцената);

8. Парк „Славеева 
река” (детска площад-
ка срещу сцената);

9. Парк „Славеева 
река” (Зоопарк);

10. Парк „Славее-
ва река” (Кът за бар-

бекю);
Схемата WiFi4EU се ре-

ализира чрез опростени 
и небюрократични про-
цедури, като онлайн за-
явления, плащания с ва-
учери и облекчени изис-
квания за мониторинг. 
Подборът на проекти-
те се извършва по реда 
на тяхното постъпване. 
Организаторите на про-
екти, кандидатствали по 
схемата, предлагат да се 
оборудват места, в кои-
то не съществува публич-
но или частно предлага-
не на точки за безплатен 
достъп до Wi-Fi с подобни 
характеристики.
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Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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10 нови точки за безплатен 
достъп до Wi-Fi в Айтос

Община айтОс
ВОенен клуб - айтОс

По общински проект, финансиран 
по инициативата на ЕК - WiFi4EU

За по-добра информираност на гражданите и гос-
тите на Айтос, Общината ще обозначи всички Wi-Fi 
точки в града и парка



По повод 11 февруари – 
Международен ден за без-
опасен интернет, Община 
Айтос  и МКБППМН - Айтос 
организираха ученически 
конкурс за дипляна, бро-
шура на тема безопасен ин-
тернет. Целта на конкурса 
е да повиши сигурността и 
отговорността при употре-
бата на новите технологии 
сред децата и младежите. 
Посланията от „деца към 
деца” са добра практика за 
първична превенция. Иде-

ята е по достъпен начин, 
чрез създаване на собст-
вени произведения, учени-
ците да осъзнаят рискове-
те, които са в интернет мре-
жата. И разбира се, да стиг-
нат до извода, че безопас-
ността им зависи от сами-
те тях. Търсейки информа-
ция за конкурса, синтези-
райки я, степенувайки я по 
важност, децата могат да 
опознаят в детайли опас-
ностите, които могат да ги 
сполетят, използвайки без-

критично интернет. Да нау-
чат, че има риск от измами, 
посегателства, кибер тор-
моз, секстинг, онлайн пе-
дофилия, пристрастяване, 
кражба на профили, ради-
кализация, кражба на лич-
ни данни, насилие и др. 

24 ученици от пет учили-
ща на територията на Об-
щината представиха своите 
творби пред журито. 21 са 
брошурите, които участват 
в конкурса. Най-добрата 
от тях ще бъде отпечатана 

и ще бъде разпространява-
на сред учениците по вре-
ме на кампаниите на МК-
БППМН - Айтос, свързани 
с безопасното използване 
на интернет. При интерес, 
брошури ще получат и учи-
лищата.

 В конкурса участваха 
ученици от VІ до XII клас, ин-
дивидуално или в екип. Из-
искванията бяха учениците 
да проявят оригинално ми-
слене, творчество и фанта-
зия, като анонимността на 
авторите по време на оцен-
ката беше запазена. 

На 11.02.2020 г. - Между-
народния ден за безопасен 
интернет, всички получени 
дипляни бяха публикувани 
на сайта на МКБППМН-Ай-
тос. Всички участвали ще 
получат грамота и награда, 
осигурени от Община Айтос 
и МКБППМН. Награжда-
ването на участниците ще 
бъде в Заседателната зала 
на Община Айтос, ученици-
те ще бъдат уведомени за 
точния ден и час.

За поредна година ние, 
от МКБППМН-Айтос, бяхме 
очаровани и впечатлени от 
креативността и възмож-
ностите на учениците от об-
щина Айтос, включили се в 
обявения конкурс.

С удоволствие ще ви 
представим авторите на 21 
оригинални дипляни/бро-
шури:

 1. Ивайло Несторов 
Петров – IX „а“ клас, СУ 
,,Христо Ботев” -  гр.Айтос 

 2. Пламена Атанасова – 
Х „б“ клас, СУ „Христо Бо-
тев“ - гр.Айтос

 3. Сунай Али – X „б“, СУ 
„Христо Ботев” - гр.Айтос

 4. Емре  Лютфен Идает - 
IX „а“ клас, СУ „Христо Бо-
тев“ - гр.Айтос

 5. Синан Ниязи – 13 г. , 
VII  клас ОУ,,Христо Ботев“ 
- с.Пирне

 6. Шенгюл Юзеир – VI 
клас  ОУ „Христо Ботев“ - 
с. Пирне

 7. Павел Унаров - VI 
клас, ОУ „Христо Ботев“ - 
с. Пирне

 8. Анелия Тодорова-  VI 
клас, ОУ „Христо Ботев“ - 
с. Пирне

 9.  Георги Ламбов Мит-
рев XII клас ,  ПГСС”Златна 
нива”, гр.Айтос

10. Цветелина Веселино-
ва Стоянова – IX „б“ клас, 
ПГСС „Златна  нива” - 
гр.Айтос

11. Митко Софиев Чакъ-
ров – VIII „а“ клас, ПГСС 
„Златна нива” - гр.Айтос

12.  Еда Сабри - IX „а“ 

клас, СУ „Христо Ботев“ - 
гр.Айтос

13.    Синем Рамадан- X 
„б“ клас, СУ „Христо Ботев“ 
- гр. Айтос

14.  Бранимир Андонов - 
IX „б“  клас, СУ „Христо Бо-
тев“ - гр.Айтос

15. Марийо Ангелов - IX 
„б“ клас, СУ „Христо Ботев“ 
- гр.Айтос

16.  Гюлшен Мюмюн Ке-
мил-  VII клас, ОУ „Христо 
Ботев” - с.Мъглен

17. Зейнеб Смаил Мех-
мед- VII клас, ОУ „Христо 
Ботев” - с. Мъглен

18. Неше Хасан Мехмед - 
VII клас, ОУ „Христо Ботев” 
- с. Мъглен

19. Самуел Пламенов - IX 
„б“ клас,  СУ „Никола Йон-
ков Вапцаров“ - гр.Айтос

20. Еда Ерджан – IX „а“ 
клас, СУ „Христо Ботев“ - 
гр.Айтос

21. Лина Качарова - IX „а“ 
клас, СУ „Христо Ботев“ - 
гр.Айтос

22. Хасан Юмер – VIII „в“ 
клас, ПГСС „Златна нива” 
- гр.Айтос

23. Красимир Драганов- 
VIII „б/в“ клас, ПГСС „Злат-
на нива” - гр.Айтос

24. Мийрем Мустафа - IX 
„б“ клас, СУ „Никола Йон-
ков Вапцаров“ - гр.Айтос
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за безопасен интернет

Общински съвет - АйтОс 
обявява влязло в сила съдебно решение

Р е Ш е н и е
№  45, 10.01.2020 г., гр.бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, ХVІ-ти административен 
състав, на дванадесети декември две хиляди и деветнадесе-
та година, в публично заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА
ЧЛЕНОВЕ: 1.ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ
 2.ДИМИТЪР ГАЛЬОВ
Секретар:  Йовка Банкова
Прокурор:  Христо Колев
Като разгледа докладваното от съдия Димитър Гальов адм. 

дело № 2530 по описа за 2019 година, за да се произнесе 
взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.185 и сл. от АПК.
Образувано е по протест на прокурор при Окръжна про-

куратура –гр. Бургас, против разпоредбите на чл.21, ал.1, 
т.16, вр. ал.2; чл.21, ал.1, т.18, т.21, вр. ал.2; чл.22; чл.36, 
ал.1, ал.2 и ал.4; чл.51, ал.3 в частта „200 лв.“ и §2, ал.1, 
изр.2 от ДР на Наредба за опазване на обществения ред в 
община Айтос.

Счита, че Наредбата в посочената º част е незаконосъо-
бразна и противоречи на нормативни актове от по-висока 
степен. Прави искане оспорените разпоредби да бъдат от-
менени, като незаконосъобразни и да се присъдят направе-
ните разноски.В писмено уточнение към протеста допълва 
съображенията за незаконосъобразност на §2, ал.1, изр.2 
от ДР на Наредбата.

Ответната страна – Общински съвет- Айтос, редовно уве-
домена, не се представлява и не изразява становище по на-
правеното оспорване.

Административен съд – Бургас, за да се произнесе по 
оспорването, като взе предвид доводите и становищата 
на страните, съобрази представените по делото доказа-
телства и съгласно разпоредбите на закона, намира за ус-
тановено от фактическа и правна страна следното:

С докладна записка от кмета на община Айтос (л.12), до 
общински съвет Айтос, било внесено предложение за отмяна 
на действащата към онзи момент Наредба № 1 за опазване 
на обществения ред, околната среда и приветливия вид на 
населените места на територията на община Айтос и прие-
мане на нова Наредба № 3 за опазване на обществения ред 
в община Айтос. Към докладната бил приложен проект на 
предлаганата наредба.

Проектът на Наредбата бил обсъден в съответните посто-
янни комисии (л.31-44).

С решение по № 415 по т.4 от 28.06.2006г. на заседание 
на общински съвет Айтос, с мнозинство от 19 гласа „за“, 
нула гласа „против“ и нула гласа „въздържал се“, Наредба-
та била приета (л.11 и л.45-47).

С докладна записка, председателят на Общински съвет -Ай-
тос внесъл в общинския съвет предложение за приемане на 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3/2006г. 
за опазване на обществения ред (л.58). Към докладната бил 
приложен проект на предлаганата Наредба за изменение и 
допълнение и мотиви (л.61-63).

Проектът на Наредбата за изменение и допълнение бил 
обсъден в съответните постоянни комисии (л.67-76). На 
03.08.2018г. същият бил публикуван на интернет страница-
та на община Айтос за предложения и становища на заин-
тересованите лица (л.51). В законоустановения срок таки-
ва не постъпили (л.64).

С решение по № 551 по т.1 от 27.09.2018г. на заседание 
на общински съвет Айтос, с мнозинство от 27 гласа „за“, нула 
гласа „против“ и нула гласа „въздържал се“, Наредбата за из-
менение и допълнение била приета (л.56 и л.77-79). Това ре-
шение било публикувано в местен ежедневник (л.80).

Наредбата е подзаконов нормативен акт, чието оспор-
ване пред съда е регламентирано в дял трети, раздел ІІІ 
чл.185-194 от АПК.

Съгласно чл.186, ал.2 от АПК, прокурорът може да подава 
протест срещу подзаконови нормативни актове. Като на осно-
вание чл.187, ал.1 от АПК, подзаконовите нормативни актове 
могат да бъдат оспорени без ограничение във времето.

Обществените отношения, свързани с местното самоупра-
вление и местната администрация са уредени със ЗМСМА, чи-
ито разпоредби очертават правният статут и компетентност-

та на общинския съвет. Като органи на местното самоупра-
вление на територията на съответната община, общинските 
съвети, решават самостоятелно въпросите от местно значе-
ние, които законът е предоставил в тяхната компетентност. 
По силата на чл.76, ал.3 от АПК, във връзка с чл.8 от Зако-
на за нормативните актове (ЗНА) и с чл.21, ал.2 от ЗМСМА и 
в изпълнение на предоставените им правомощия, те са ов-
ластени да издават административни актове, включително и 
подзаконови нормативни актове под формата на наредби, с 
които уреждат, съобразно нормативни актове от по-висока 
степен, обществени отношения с местно значение.

Съгласно чл.7, ал.2 от ЗНА, наредбата е нормативен акт, 
който се издава за прилагане на отделни разпоредби или под-
разделения на нормативен акт от по-висока степен.

Предмет на оспорване в настоящото съдебно производ-
ство са следните разпоредби от Наредба за опазване на об-
ществения ред в община Айтос:

- чл.21, ал.1, т.16, вр. ал.2;
- чл.21, ал.1, т.18, вр. ал.2;
- чл.21, ал.1, т.21, вр. ал.2;
- чл.22;
- чл.36, ал.1, ал.2 и ал.4;
- чл.51, ал.3, в частта „200 лв.“;
- §2, ал.1, изр.2 от ДР на Наредбата;
Съдът установи, че оспорените разпоредби са приети в 

установената от закона писмена форма.
1. С разпоредбата на чл.21, ал.1, т.16, вр. ал.2 от Наред-

бата е предвидена глоба в размер от 50 до 500 лв. за пар-
киране на моторни превозни средства (освен на общинската 
площадка за временно ползване) по улици, тротоари, площа-
ди и други територии за обществено ползване.

Правилата за движение по пътищата, включително начи-
ните за паркиране на МПС и съответните наказания са пред-
мет на правна уредба от Закона за движение по пътищата 
(ЗДвП). Съгласно чл.178е от този закон, наказва се с глоба 
от 50 до 200 лв. лице, което паркира пътно превозно сред-
ство в паркове, градини, детски площадки, площи, предназ-
начени само за пешеходци, и на тротоари в населените мес-
та извън разрешените за това места.

Видно от съдържанието на оспорената разпоредба, с нея 
фактически се преуреждат обществени отношения, регу-
лирани от нормативен акт от по-висока степен – ЗДвП. В 
ЗДвП не се съдържа разпоредба, която делегира на общин-
ския съвет компетентност по издаване на нормативни акто-
ве, с които да регулира движението по пътищата на терито-
рията на общината. Липсата на материална компетентност 
за общински съвет Айтос, да приеме разпоредба, с която ус-
тановява правила за движение по пътищата (вкл. паркиране-
то), води до нищожност на същата. Доколкото тази разпо-
редба има самостоятелно действие това не води до нищож-
ност на цялата Наредба.

Предвид изложеното съдът приема, че разпоредбата на 
чл.21, ал.1, т.16 от Наредба за опазване на обществения 
ред в община Айтос е нищожна, като приета от общинския 
съвет при липса на компетентност.

2. Съгласно чл.21, ал.1, т.18, вр. ал.2 от Наредбата, на-
казва се с глоба от 50 до 500 лв. лице, което нарушава за-
браната да разхожда кучета и др. домашни животни на тери-
торията на училища, детски градини, спортни и детски пло-
щадки, здравни заведения и зелени площи.

Разпоредбата на чл.21, ал.1, т.21, вр. ал.2 от Наредбата 
указва, че разхождането на кучета по алеите на паркове ста-
ва според изискванията на Закона за ветеринарномедицин-
ската дейност (ЗВМД), а за неспазване на това задължение 
се налага глоба от 50 до 500 лв.

Според чл.36, ал.1 от Наредбата, който разхожда куче в 
пределите на населените места, без да го държи вързано за 
повод, се наказва с глоба от 50 до 200 лв. С алинея 2 на съ-
щата разпоредба се предвижда, че стопанин, който пуща без 
надзор кучето си, с което създава опасност за хора или дру-
ги животни, се наказва с глоба от 100 до 500 лв., а с али-
нея 4 е предвидено, че собственик, чието куче удовлетво-
рява физиологичните си нужди по улиците и площадите, се 
наказва с глоба от 20 до 100 лв.

Със Закона за ветеринарно-медицинската дейност /ЗВМД/ 
са уредени обществените отношения, свързани с осъщест-
вяването, управлението и контрола на ветеринарномедицин-
ската дейност, и са въведени принципите на ветеринарното 
законодателство на Европейския съюз и Световната органи-
зация за здравеопазване на животните. Този нормативен акт 
съдържа разпоредби, които изрично уреждат начините за из-
веждане и разхождане на кучета, задълженията на техните 

стопани, както и вида и размера на административните нака-
зания. С оспорените разпоредби на чл.21, ал.1, т.18 и т.21, 
чл.36, ал.1, ал.2 и ал.4, общинският съвет е дал норматив-
на уредба на обществени отношения, регулирани от норма-
тивен акт от по-висока степен – ЗВМД.

Съгласно чл.172, т.1 и т.2 от ЗВМД, собствениците на до-
машни любимци са длъжни да вземат мерки животните да не 
замърсяват обществени места, като почистват мястото след 
дефекация, както и да вземат мерки животните да не съз-
дават опасност за хора или други животни. С разпоредба-
та на чл.426 е предвидено, че който не изпълни задължение 
по чл.172, т.1 или 2, се наказва с глоба в размер 100 лв.

Според чл.177, ал.1, т.3 от ЗВМД, забранява се извеж-
дането на кучета без повод, а на агресивни кучета – и без 
намордник, а с т.4 е забранено разхождането на кучета на 
детски площадки и на места, обозначени от общините със 
забранителни знаци. С разпоредбата на чл.428 от ЗВМД 
е предвидена глоба в размер на 100 лв. за нарушение на 
чл.177, ал.1, т.3 и т.4.

Съдът установи, че в ЗВМД не се съдържа разпоредба, ко-
ято делегира на общинския съвет компетентност по издаване 
на нормативни актове, с които да регулира обществените от-
ношения, свързани с осъществяването, управлението и кон-
трола на ветеринарномедицинската дейност. Липсата на ма-
териална компетентност за общински съвет Айтос, да прие-
ма разпоредби, с които установява правила за извеждане и 
разхождане на кучета, задълженията на техните стопани, как-
то и вида и размера на административните наказания на те-
риторията на общината, води до нищожност на същите. До-
колкото тези разпоредби имат самостоятелно действие това 
не води до нищожност на цялата Наредба.

Предвид изложеното съдът приема, че разпоредбите на 
чл.21, ал.1, т.18 и т.21, чл.36, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наред-
ба за опазване на обществения ред в община Айтос са ни-
щожни, като приети от общинския съвет при липса на ком-
петентност.

3. Съгласно чл.22 от Наредбата, дейностите по събиране, 
съхранение, транспортиране, оползотворяване и обезвреж-
дане на битови отпадъци могат да извършват физически и 
юридически лица, които притежават съответното разрешение 
по чл.37 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Разпоредбата на чл.22 от ЗУО, делегира правомощия на 
общинските съвети да приемат наредба, с която да опреде-
лят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включи-
телно разделното, транспортирането, претоварването, опол-
зотворяването и обезвреждането на битови и строителни от-
падъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, 
масово разпространени отпадъци, на територията на общи-
ната, както и заплащането за предоставяне на съответните 
услуги по реда на ЗМДТ, но не и да определят вида и разме-
ра на административните наказания при неспазване на за-
коновите разпоредби. С процесната разпоредба фактически 
се въвежда изискване за наличие на специално разрешение 
за извършване на дейности по управление на отпадъците на 
територията на общината. За да укаже вида на разрешение-
то общинският съвет препратил към разпоредбата на чл.37 
от ЗУО. Видно от същата обаче, не се допуска разполагане 
на площадки за третиране на отпадъци на територията на 
пояс І на санитарно-охранителни зони на водоизточниците 
и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални води, използвани за лечеб-
ни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. Следовател-
но, указаната законова разпоредба не съдържа указание от-
носно соченото от общинския съвет „разрешение“. Напро-
тив, с чл.37 от ЗУО се урежда обществено отношение, кое-
то по никакъв начин не кореспондира с изискването за раз-
решение по чл.22 от Наредбата. С процесната разпоредба 
фактически се въвежда изискване за наличие на специал-
но разрешение за извършване на дейности по управление 
на отпадъците на територията на общината. Случаите, в кои-
то законът изисква или изключва нуждата от разрешение са 
уредени с чл.35 от ЗУО. Съдът намира, че по този начин об-
щинския съвет приел тази норма извън предоставените му от 
законодателя правомощия, тъй като уредил отношения свър-
зани с издаване на разрешение, каквото изискване посоче-
ният законов текст не съдържа. При тези констатации раз-
поредбата на чл.22 от наредбата е нищожна.

4. Разпоредбата на чл.51, ал.3 от Наредбата указва, че 
граждани и длъжностни лица, които нарушават установе-
ния ред и гаранциите за организиране и провеждане на съ-
брания, митинги или манифестации се наказват с глоба от 
50 до 200 лв.

Редът и гаранциите за организиране и провеждане на съ-
брания, митинги и манифестации са уредени в Закона за съ-
бранията, митингите и манифестациите (ЗСММ), като в него не 
са делегирани правомощия на общинските съвети да прием-
ат наредба, с която да уреждат тези обществени отношения 
с местно значение, като са предвидени съответните санкции. 
Ето защо, общинският съвет не е овластен да приема процес-
ната норма и тя е приета без наличие на законова делегация. 
Липсата на материална компетентност на Общински съвет 
Айтос, да приеме разпоредбата на чл.51, ал.3 от Наредбата, 
води до нищожност на посочената разпоредба.

В допълнение, следва да се посочи, че ЗСММ съдържа на-
пълно идентична разпоредба – чл.14, ал.1, съгласно който 
граждани и длъжностни лица, които нарушават установения 
ред и гаранциите за организиране и провеждане на събра-
ния, митинги или манифестации, се наказват с глоба от 50 
до 300 лв., ако не подлежат на по-тежко наказание. Пред-
виждайки различен размер на административното наказа-
ние, с процесната норма се уреждат обществени отноше-
ния, регулирани от нормативен акт от по-висока степен – 
ЗСММ. Доколкото процесната разпоредба на чл.51, ал.3 от 
Наредбата е в противоречие с разпоредбата на чл.14, ал.1 
от ЗСММ, то тя фактически не следва и да се прилага, с ог-
лед императивното указание на  чл.15, ал.3 от Закона за 
нормативните актове.

Обобщено, съдът намира, че разпоредбата на чл.51, ал.3 
от Наредба за опазване на обществения ред в община Ай-
тос е нищожна, като приета от общинския съвет, при липса 
на материална компетентност.

5. Съгласно §2, ал.1, изр.2 от ДР на Наредбата, на-
ложените глоби в размер от 10 лв. не подлежат на об-
жалване.

Обжалването на актовете, с които се налага администра-
тивното наказание „глоба“ е уредено в раздел V от ЗАНН. 
Следва да се отбележи, че разпоредбите от чл.59 до чл.63 
не се съдържат такава, която да делегира правомощия на 
общинския съвет да определя размер на наложеното нака-
зание, при който актът, с който наказанието е наложено да 
не подлежи на обжалване. Ето защо, общинският съвет не 
е бил овластен да приема процесната норма и тя е приета 
без наличие на законова делегация. Липсата на материална 
компетентност на общински съвет Айтос, да приеме разпо-
редбата на §2, ал.1, изр.2 от ДР от Наредбата, води до ни-
щожност на същата.

Съдът намира за необходимо да посочи още, че ЗАНН 
не предвижда изключение в актовете, които подлежат на 
обжалване с оглед размера на наложената глоба. Налице 
е също произнасяне на КС на Република България – Реше-
ние № 1 от 1.03.2012 г. на КС по к. д. № 10/2011 г., в ко-
ето Конституционният съд е обявявил за противоконститу-
ционна разпоредба с аналогично съдържание чл.189, ал.13 
от Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 
1999 г.; посл. изм., ДВ, бр. 19 от 2011 г.), съгласно кой-
то не подлежат на обжалване наказателни постановления 
и електронни фишове, с които е наложена глоба до 50 лв. 
включително.

При този изход на спора и на основание чл.143, ал.1 и 
ал.2 от АПК, във връзка с чл.196 от АПК, в полза на Окръжна 
прокуратура Бургас следва да бъдат присъдени направените 
по делото разноски в размер на 20 лв., платена такса за об-
народване на оспорването в Държавен вестник.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.193, ал.1 от 
АПК, Административен съд – Бургас,

РеШи: 
ОбЯвЯвА ЗА нищОЖни разпоредбите на чл.21, ал.1, 

т.16, т.18 и т.21, чл.22, чл.36, ал.1, ал.2 и ал.4, чл.51, ал.3 
и §2, ал.1, изр.2 от ДР от Наредба за опазване на общест-
вения ред в община Айтос.

ОсъЖДА Община Айтос да заплати на Окръжна прокура-
тура -Бургас разноските по делото, в размер на 20 лв., ко-
ято сума съставлява такса за обнародване на оспорването 
в Държавен вестник.

РеШениетО подлежи на касационно обжалване пред 
върховния  административен съд на Република българия, 
в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

РЕШЕНИЕТО да се обнародва по реда на чл.194 от АПК, 
при неподаване на касационна жалба и/или протест или ако 
те са отхвърлени.

 
ПРеДсеДАтеЛ: 
ЧЛенОве: 1.
 2.



Косьо Митев е син на 
бившия началник на Ж.п. 
гара - Айтос, Недялко Ми-
тев. В София е от 1069 го-
дина. “По наше време Па-
найот Панайотов, който 
ми е съученик, пееше “Ди-
лайла”, тогава изгря звез-
дата и на Ева, а пък аз бях 
едно младо конферансие. 
Имахме състав “Стени5”, 
страхотен беше. Имахме 
кръжок по художествено 
слово в Читалището, ид-
ваше Недялко Йорданов 
да ни обучава. Някъде 
към 1964-65 година е това. 
Общо взето, всички учи-
лищни мероприятия мина-
ваха с мое конфериране” 
разказа за вестник „Наро-
ден приятел“ Митев. 

Когато се върне в Ай-
тос не може да спи. Поч-
ти цяла нощ обикаля по 
градските улици. Градът 
спи, затова в тишината 
иска да събере възможно 
най-много впечатления и 
спомени. „Даже хората не 
ми са толкова интересни - 
защото сега в Айтос поч-
ти никой не познавам. Из-
пращам сърдечни поздра-
ви на моята приятелка Лю-
бомира Рафаилова”, каз-
ва айтозлията. 

Към сърдечните поздра-
ви енергично се присъе-
динява и Аглика Гавраи-
лова, с която имат общи 
спомени и приятели в Ай-
тос. Питам ги, каква е пър-
вата им представа, когато 
чуят името Айтос. Едино-
душни са -  градът от дет-
ството - най-милият, то-
пъл, тих и зелен.

Аглика Гавраилова при-
знава още, че е рекордьор 
по присъствие на айтоски-
те срещи. “От съзнателния 
си живот в София, само 
два пъти не съм идвала на 
земляческите срещи - ко-
гато съм била бременна. 
Идвам на всяка сбирка от 
1969 година”, не без гор-
дост заявява Гавраило-
ва. Продала всичките си 
имоти в Айтос, но има го-
ляма рода и често се връ-
ща. „Имам братовчеди, 
при които отсядам. Всич-
ки много ме обичат, всич-
ки много ги обичам. И ви-
наги се вълнувам, когато 
ще пътувам за Айтос - ся-
каш се готвя да се върна 

вкъщи. В Айтос се зареж-
дам - и децата ми знаят, че 
аз така или иначе, трябва 
да пътувам за Айтос. Това 
връщане ме зарежда и ми 
дава сили да продължа”, 
вълнува се Аглика.

Наздравица за Айтос с 
двамата вдига и Павлета, 
работила десетилетия в 
Българската национална 
телевизия. На съседната 
маса пък е София Живко-
ва със съпруга си, коя-
то е работила в Телеви-
зия “7 дни”, сега е в теле-
визията на Слави Трифо-
нов “ - 7/8 TV. Тук, в ро-
лята на организатор е и 
младият Йвайло Йовчев 
- мениджър “Логистика” 
в търговска фирма, която 
се занимава с внос и из-
нос на зърнени култури, 
и Християн, мениджър в 
търговска фирма за сапу-
нени гъби, и Виолета Алек-
сандрова, по-малката дъ-
щеря на един от редак-
торите на айтоския вест-
ник Милко Андонов, и д-р 
Акиф Шабан, един от най-

успелите айтоски медици 
в София, много успешни-
ят в сферата на комуника-
циите Валентин Харалам-
бов, и синовете на общин-
ските съветници Юзджан 
Юмер, Ивелин Йорданов 
и Ружди Ахмед, които са 
студенти в София, и как-
то винаги - Светла Щере-
ва - дъщеря на екскмета 
Борис Щерев. И десетки 
още айтозлии от различ-
ни поколения и с различ-
ни професии, но еднакво 
привързани към айтоския 
си корен. 

А просторната зала в 
сърцето на София е заре-
дена с неповторим айтос-
ки дух. “След всичко, ко-
ето се чу на 71-ата сре-
ща на айтозлии, ситуа-
цията е следната: Бургас 
- пристанище на Айтос, 
Сливен - Балкан на Айтос,  
Айтос - столица на Юго-
източна България”, об-
общи на шега, но не без 
гордост председателката  
адв. д-р Мария Петрова.
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За първи път, на 71-ата 
земляческа среща в Со-
фия, столичните айтозлии 
се срещнаха с един особе-
но известен в медицински-
те среди професор с ай-
тоски корен. Адв. д-р Ма-
рия Петрова го предста-
ви с огромното уважение 
на негов ученик и приятел. 
„Преди години, мой бли-
зък ме запозна с един чо-
век, за когото веднага имах 
усещането, че ме свързва 
нещо повече от медицина-
та. Ще ви представя един 
човек, който има изключи-
телно непорочна, висока, 
светла и чиста мисъл. Чо-
век, който борави с перо-
то на толкова високо ниво, 
че не зная кое е по-високо 
- медицината или перото?! 
За мен проф. Коста Костов 
освен скъп учител, е блес-
тящ лекар, изявен журна-
лист, редактор на списа-
ние и личност с прекрас-
на и богата култура. Про-

фесоре, крайно време е 
да си признаете, че сте от 
Айтос”,  пошегува се д-р 
Петрова.

С бодър тон, проф. Кос-
тов отвърна на шегата с 
признанието, че е с айтос-
ки корен. „Аз съм за първи 
път на вашата вечер, и от-
както познавам Мария, ис-
кам да присъствам на ай-
тоските срещи. Хемингуей 
казва, че всичко, което е 
не по-далеч от 30 км от мо-
рето е столица. В този сми-
съл, Айтос е столица. Роден 
съм в Бургас, но съм ай-
тозлия. Защо ли?! Евреин 
си, ако майка ти е еврей-
ка. А ние, българите сме 
от там, откъдето са бащите 
ни. Моят баща е айтозлия. 
Моите баба и дядо по ба-
щина линия са айтозлии. 
Моят баща е завършил ай-
тоската гимназия. А аз бях 
много по-близък с дядо и 
баба по бащина линия, от-
колкото по майчина. Мо-

ята махала от детството 
е махалата над Горското. 
Улицата се казваше “Тре-
ти март” или “Осми март”, 
това беше т.нар. Маджур 
махала, имаше вършачка, 
като деца ходихме да ви-
дим как се вършее. Сега, 
там наблизо живее мой 
братовчед. Не беше отдав-
на, когато реших да отида 
до Айтос и да видя места-
та, където съм отраснал и 
където играехме на пумпал 
и на топчета. Аз свързвам 
родината с махалата в Ай-
тос, където съм живял като 
дете.”, каза още професо-
рът. Стана ясно още, че в 
Айтос и най-често отсядал 
в “къщата с джуджетата” до 
полицията, при своя прия-
тел Христо. 

Завършил е немската 
езикова гимназия в Бур-
гас, в Айтос е ходил малко 
на детска градина. “Но съм 
обходил айтоските гроби-
ща като малък, ходил съм 

на хармана, брал съм ба-
деми, ловил съм паяци, на 
“Трите братя” съм се кач-
вал, в парка съм бил мно-
го пъти, риба съм ловил от 
язовира. Връщам се много 
често, имам роднини в Ай-
тос. Скоро бях там - едва 
си намерих махалата. Мяс-
тото е неузнаваемо, къща-
та на баба и дядо вече не 
е на същата улица. Тя съ-
ществува, но не е съща-
та, надстроена е и изглеж-
да различно”, разказа 
още за „Народен приятел“  
проф. Костов.

Проф. Коста Костов е 
професор по белодроб-
ни болести, консултант по 
белодробни болести на 
УМБАЛ „Св. Анна”, гла-
вен редактор на списа-
ние „InSpiro“ и консул-
тант на медицински цен-
тър „InSpiro“. Специализи-
рал е в Швейцария и Гер-
мания. 
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Пет училища в конкурса на МкбППМн - айтос 
за безопасен интернет

ОбяВлЕНИЕ
Диплома серия В 01 №2227535 Рег. № 182-182 от 30.06. 

2001 г., издадена от ПГСС „Златна нива” - град Айтос, на 
Райна Димитрова Георгиева, е НЕВАЛИДНА.

Българинът е от там,  
откъдето е баща му - моят е айтозлия
Проф. Коста Костов:

Проф. Коста Костов на срещата на земляците

Айтос ни зарежда и ни 
дава сили да продължим

И Евгени Йочев беше за 
първи път от много време 
на срещата на айтозлии в 
София на 7 февруари т.г.. 
Бил университетски препо-
давател по история на бъл-
гарската държава и пра-
во, доцент. Преподавал в 
Академията на МВР и Ру-
сенския университет, сега 
пише книги на тема дър-
жавата и правото. Вест-
ник „Народен приятел“ на-
учи, че на 21 февруари т.г. 
е представянето на книга-
та му „История на Съюза 
на съдиите и на Съюза на 

адвокатите в България” в 
Съдебната палата.“Това 
е над 500 страници книга 
- моята докторска дисер-
тация. В гилдията има ин-
терес към темата. Що се 
отнася до айтоските сре-
щи - идвал съм един-два 
пъти, но преди много годи-
ни. Навремето бях корес-
пондент на „Народен при-
ятел”, заедно с Руси Мара-
зов. Участвах в списването 
на вестника още като уче-
ник и след това. Редакци-
ята беше на кръстовището 
до пазара. Пишех много 

за ученическия живот, за 
летните бригади, за Айтос 
- каквато тема ми поставя-
ха, пишех. Спомням си как 
сме отразявали манифес-
тациите. Точно на пощада 
има едно ъгълче, издаде-
но навън - нещо като по-
крито балконче, откъдето 
предавахме манифестаци-
ята по говорителя: Задават 
се редиците на това и това 
предприятие, на еди-кое си 
училище - и площадът гър-
ми. Беше някъде към 1966-
67 година.

Йочев рядко се връща 
в Айтос. Родителите му са 
починали - продали къща-
та. Идва от време на време 
при стари приятели и съу-
ченици. Последно, минала-
та година, на 24 май, дошъл 
на среща за 50 години на 
випуска от гимназията.

Спомня си за парка и как 
като ученик участвал в бо-
ядисването на къщичките 
на приказните герои, хо-
дил да види бригадирския 
лагер, който вече го няма, 
търси в спомените си ста-
ри улици и знакови сгради. 
Все по-малко са познатите 
лица в Айтос, поколенията 
се сменят, останали са му 
неколцина приятели. Но 
пък в носталгията по род-
ния град има доза роман-
тика. „Ние живеем с един 
красив спомен, който ни-
кой не може да ни отне-
ме”, признава Евгени Йо-
чев и си обещава от тук на-
татък да е редовен на сре-
щите на айтозлии.

НП

Павлета (вляво), Аглика и Косьо имат общи спо-
мени от Айтос

Доц. Евгени Йочев: Живеем  
с красив спомен, който никой  

не може да ни отнеме 

Евгени Йочев

ОбяВА

ЗПКУ Единство” - град 
Айтос ДАВА ПОД НАЕМ 
СКЛАД /620 кв. м/, който 
се намира в Стопански 
двор - град Айтос. Сгра-
дата има ток и вода.

За повече информация, 
тел. 0897 757 777.

Подготвена за печат е първата „История на село Дрян-
ковец“. Желаещите да бъдат спомоществователи за из-
даването на книгата и да получат екземпляр от нея, мо-
гат да се обадят на следните телефони:

0897 498765 - Стойка Връбчева
0884 228823 - балю Калчев
0888 541679 - Николай Димитров
0888 967413 - Севие Пехливанова

От авторите на „История  
на село Дрянковец“

ОбяВА

Продавам имот в село 
Пирне - селскостопан-
ска сграда и къща за 
живеене. Контакти на  
тел. 0895 65 62 09.



На 7 февруари 2020 годи-
на беше официалното от-
криване на Alibi Piano Bar 
& Play в Айтос. Баща и син, 
Николай и Руси Колеви са 
собствениците, които има-
ха предприемчивостта и ку-
ража да инвестират в пър-
вия и единствен пиано бар 
в историята града. Звездно-
то заведение на улица „Цар 
Освободител“13 „А“, което 
ще е с музика на живо, от-
вори врати в познатия на 
айтозлии просторен салон 
на бившия Младежки клуб 
в Битовия комбинат.

Откриването беше гран-
диозно - с отбрано обще-
ство и уникалните изпъл-

нения на бенд #Fancy на 
живо.

Десетките присъстващи 
на откриването се насла-
диха на изискани маркови 
питиета и бяха изключител-
но впечатлени от хитовете 
на „FANCY” - едни от най-
добрите и актуални бендо-
ве в България, подвизава-
щи се само в елитни заве-
дения в страната. „Избра-
ли сме класическия стил с 
много елегантна атмосфе-
ра и дизайн на бара. Все-
ки петък и събота ще има-
ме гост-изпълнители от бъл-
гарския поп жанр с начален 
час 22:00 часа, като още на 
14 февруари ще празнуваме 

заедно Празника на влюбе-
ните свети Валентин”, каза 
за вестник „Народен прия-
тел“ младият и амбициозен 
Руси Колев.

Интериорът на Alibi Piano 
Bar & Play впечатлява със 
своята изисканост, блясък 
и стил. 

„Алиби” е юридически 
термин, използван в нака-
зателното право - означа-
ва отсъствие на лицето от 
мястото на престъпление 
по време на неговото из-
вършване. Но, 
ние ви каним 
да присъства-
те на открива-
нето на пър-

вия пиано бар в историята 
на град Айтос!”, гласи пока-
ната, която Николай Колев 
отправи към айтозлии за 
първата нощ на „Алиби”. Ку-
понът в луксозния айтоски 
пиано бар вече тече с пъл-
на сила. За да бъдете част 
от него, имате на разполо-
жение телефон за връзка 
: 0888 890 302.

На собствениците, пред-
приемчивото семейство Ко-
леви, пожелаваме успех!

НП
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Alibi Piano Bar & Play в Айтос - 

изисканост, блясък и стил

От 17 февруари 2020 го-
дина стартира инициати-
вата на НЧ „Васил Левски 
1869” - град Айтос - „Уро-
ци по родолюбие в биб-
лиотеката”. Целта на кам-
панията е с патриотич-
ни инициативи и открити 
уроци да бъде привлечен 
интересът на учениците 
към историята на Айтос, 
към знакови събития и бе-
лежити българи от нацио-
налната ни летопис.

Не трябва да забравя-
ме, че думата „родолю-
бие” съдържа „любов”. 
Затова нека да показва-
ме на нашите деца всич-
ки онези исторически мо-
менти и събития, които 
доказват интелектуална-
та, културната и духовна-
та мощ на нашия народ. 
Така постепенно започ-
ва вълнуващата среща 
на детето с историята. А 
няма нищо по-вълнуващо 
за едно дете от това да 

преживее разказа за ми-
налите времена, на място 
различно от това, в което 

се провеждат всекиднев-
ните уроци.

За предварителни заяв-

ки за посещения на тел. 
0879168013 – Цветелина 
Драгиева

уроци по родолюбие в Читалището ОБЩИНА АЙТОС
Програма по повод 142 години от Освобождението  

на Айтос, 142 години от Освобождението на българия и  
147 години от гибелта на васил Левски

18 февруари 2020 г., 11.00 часа, База 2 на СУ “Хрис-
то Ботев”

Традиционно общинско състезание за ученици “Лъвски скок 
2020”, по повод 147 години от гибелта на Васил Левски.

18  февруари 2020 г., 17.00 часа, Заседателната зала 
на Община Айтос

НЧ „Васил Левски 1869” организира среща с доц. Тонка 
Василева, автор на книгата „Незаличима диря - съдбата на 
малоазийските българи”.

19 февруари 2020 г., 11.00 часа, двора на храм  
„Св. Димитър”

Възпоменателни прояви, посветени на 147 години от гибел-
та на Васил Левски. Заупокойна молитва в памет на Апос-
тола. Поклонение пред паметната плоча на Васил Левски в 
двора на църквата „Св. Димитър” и програма на децата от 
ДГ „Радост”. 

20 февруари 2020 г., 17.30 часа, Военен клуб - Айтос
Среща със Стефан Караиванов - потомък на Левски, който 

ще представи новата си книга със спомени за Апостола

26 февруари 2020 г., 10.00 часа, Актовата зала на  
СУ „Никола  Йонков Вапцаров”

Общински конкурси за изпълнение на поезия и песен „Мо-
ята България 2020”

28 февруари, 17.30 ч, НЧ „Васил Левски 1869”
Тържествен концерт на читалищните художествени съста-

ви, посветен на 142 от Освобождението на България.

Валериа Войкова, гласовитото дете с айтоски корен, беше избрана за 
„Дете на годината в категория „Изкуство”. Церемонията по награждаване-
то беше на 7 февруари тази година в хотел „Маринела” - София. „За мен 
беше чест да получа тази награда и да знам, че чрез нея служа за при-
мер на всички деца, които искат да се занимават с изкуство. Благодаря на 
организаторите - сдружение „Оренда”, за това че подкрепят българските 
деца, на професионалното и звездно жури, на семейството ми и на Гали-
на Иванова, най-милият и търпелив вокален педагог на света” написа във 
фейсбук Валериа, часове след като получи наградата.

Организатор на престижния национален конкурс е Фондация „Оренда”. 
Наградите „Дете на годината“ се връчват в категории: „Академични пости-
жения”, „Изкуство”, „Доброволчески и хуманитарни инициативи” и „Ино-
вативни проекти и технологии”. 

Има и още две категории, в които можеше да се участва или да гласу-
ва -  “Детски учител на годината” и “Детски треньор на годината”. Чле-
нове на журито са уважавани представители на спорта, изкуството, об-
ществения живот.  

Всяко дете в България между 1 и 18 години можеше да участва като до-
каже своите постижения. Събитието е вдъхновено от 14-годишния Юли 
Александров, който избра, вместо подаръци за своето кръщене, да съ-
бере средствата и ги дари на социалнослаби малчугани от община Кюс-
тендил. Благотворителната инициатива е за подкрепа и развитие на де-
цата на България.

Честито, и попътен вятър, Валериа!
НП

За изключителни вокални успехи, Валериа 
Войкова с приза „Дете на годината”

Журито й присъди наградата в категория „изкуство”

Валериа в Майсторския клас по пеене на Каме-
лия Тодорова, организиран от Асоциация за под-
крепа на децата Валериа Войкова с приза „Дете на годината”

Собствениците на Alibi Piano Bar & Play, семей-
ство Колеви



Интервю на  
Димитър ИЛИЕВ 
Снимки:  
Павлин ДИНКОВ

- Г-н Караманов, виждал 
съм как понякога излиза-
те последен от гримьор-
ните, след като загасите 
и последната електриче-
ска крушка, неволно заб-
равена от актьорите. То-
гава ли приключва за Вас 
представлението? 

- Да, тогава! След това за-
почва така нареченото раз-
пускане. Нали знаеш, теа-
тралите сме нощни птици 
(смее се).

- Добре казано, но да се 
върнем към началото. За-
вършвате Художествена-
та гимназия за сценич-
ни кадри в Пловдив. Едно 
училище, което има голям 
авторитет, но впослед-
ствие доста хора не успя-
ват да си намерят място в 
театъра. Сам ли направи-
хте своя избор, или някой 
ви насочи?

- Тази гимназия продъл-
жава да съществува. От там 
излизат много добри кадри, 
но не всеки има желание-
то и смелостта да работи в 
театър. Сам си избрах про-
фесията, никой не ме е на-
сочвал.

- Как попаднахте в бур-
гаския театър, от кого про-
дължихте да се учите?

- По онова време думата 
кастинг бе непозната, има-
ше разпределение. За мой 

късмет в Бургас попаднах на 
много добър майстор – Стан-
чо Николов. За съжаление, 
вече не е между живите, но 
все още ми помага.

- Как така? По какъв на-
чин?

- Когато изпитвам някак-
во затруднение си предста-
вям какво би направил той в 
този момент и нещата ми се 
получават.

- Дадохте много добър 
отговор, но да изработиш 
една перука, да поставиш 
най-точния грим – това из-
куство ли е, или занаят?

- Да се изработи една пе-
рука е занаят, но да се по-
стави точният грим е изку-
ство.

- Колко часа Ви отнема 
изработката?

- Това е много относител-

но. Зависи дали перуката 
е класическа, съвременна, 
плашлива и т. н. Обикнове-
но, 20-25 дни.

- Срещате ли труднос-
ти относно намирането 
на материали, стигат ли 
парите и за тези консу-
мативи?

- Относно материалите, 
няма никакъв проблем. Има 
много фирми и по интернет 
може да се поръчват. Пари, 
разбира се, че има. Нашият 
театър може да задоволи и 
най-капризните нужди.

- Как протича един пър-
ви разговор между Вас и 
художникът, стигате ли до 
компромиси?

- Разбираме се с едно-две 
изречения. Относно компро-
мисите ще цитирам един мой 
учител по скулптура от Плов-
див. Той казваше: „Деца, с 
изкуството и любовта ком-
промиси не бива да се пра-
вят.” Все още се опитвам да 
спазвам тази мъдрост.

- Капризни ли са актьор-
ите, влизате ли често в 
спорове?

- Има и такива, но от тях 
човек се учи на професи-
онализъм.

- Казвали сте, че под 
много грим, маски и кос-
тюми се крият доста ре-
жисьорски недостатъци. 
За какво по-точно става 
дума?

- Ами това е така. Има ре-
жисьори, за които „натру-
феното” представление раз-
сейва зрителя и спасява сла-
бата постановка.

- Какво търпение тряб-
ва да имате, за да изваяте 
докрай образи като на Ге-
орги Димитров, цар Фер-
динанд?

- Образът на Георги Дими-
тров беше бойното ми кръ-
щение. Цар Фердинанд дой-
де малко по-късно, но за гри-
ма трябва голямо търпение 
и от самия актьор.

- Кои герои са Ви по-
трудни – класическите или 
съвременните?

- Естествено, повече вре-
ме отнема портретният 
грим.

- А ставате ли нервен, 
ако някой актьор закъс-
нее и времето за грим да 
не стигне?

- По-скоро притеснен. Не е 
професионално, ако не стиг-
не времето да се претупват 

нещата. Не трябва да изла-
гаме професията, защото 
всичко е за моя сметка, за 
сметка на актьора, и най-ве-
че за зрителите.

- За какво най-често си 
говорите с актьорите, до-
като са пред огледалото. 
Тук ли се научават най-но-
вите клюки?

- Не бъркайте гримьорна-
та със сергията на пазара, 
моля… (смее се).

- Гримьорът ли е най-
ценният кадър за всяка 
красива жена?

- Гримьорът може само да 

се възхищава на красивите 
жени. Естествено може да 
им помогне и да изглеждат 
още по-красиви.

- Синът Ви тръгна ли по 
Вашия път?

- Да! Завърши Художест-
вена анимация и работи като 
художник в НАТФИЗ „Кръс-
тю Сарафов”.

- Носи Ви се славата и на 
добър кулинар. Коя е най-
кратката рецепта за бързо 
и вкусно ястие?

- Всичко, сготвено с лю-
бов и желание за любими 
хора е вкусно.

- Разчитам на чувството 
Ви за хумор. Ако по няка-
къв повод се наложи сам 
да си поставите грим, в ка-
къв образ Ви се иска да се 
превърнете?

- Във финансов министър, 
за да вдигна пенсиите и за-
платите на всички българи. 
(смее се).

- Как си представяте 
деня, в който по обясни-
ми причини ще трябва да 
се оттеглите от театъра, 
все пак това ще се случи, 
няма как?

- Намеквате за пенсиони-

ране. Да, това ще се случи 
един ден. Ще бъда доволен, 
ако преди това да има и аз 
на кого да покажа това, на 
което ме е научил моят май-
стор.

- В такъв случай, какъв 
е съветът към всички, ко-
ито тепърва ще усвояват 
тази трудна, но приятна 
професия?

- Ами рецепта няма. Стига 
да им стиска. Да имат воля и 
силно желание за това.

- А заслужава ли си чо-
век да работи в театъра 
днес, далеч от погледа на 
публиката. Непознат за 
повечето хора? 

- Разбира се! Аплодисмен-
тите в края на представлени-
ето са за всички.

- Продължете изречени-
ето – актьор без грим е…

- Е много познато лице за 
зрителя.

- Какво е за Вас театъ-
рът зад кулисите с една 
дума?

- Съдба… но за малцина!
- И последно. Може ли с 

грим да прикрием пробле-
мите, които ни съпътстват 
всеки божи ден?

- Гримът може да прикрие 
само външните дефекти, но 
как да скриеш характер и от-
ношения с грим?… Нека все-
ки сам си отговори…

• Работата зад кулисите в театъра е съдба, но… за малцина

• Аплодисментите в края на представлението са за всички
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Събеседник
Стоян Караманов е роден на 29 октомври 

1960 година в Бургас. Зодия „Скорпион”, но 
бял. Още като дете проявява интерес към 
рисуването. Кандидатства в Художествена-
та гимназия за сценични кадри в Пловдив. 
Завършва през 1979 година. От 1982 година 
до днес е на работа в бургаския драматичен 
театър „Адриана Будевска”. Има един син – 
Георги. Отличен кулинар. В свободното вре-
ме рисува икони. Предпочита хубавата кни-
га пред сайтовете в интернет. 

Стоян Караманов – 
перукер и гримьор:

Изработването на перуки  
е занаят, гримът - изкуство



С це

86% от учениците, които са участвали 
в анкета, която проучва нивото на здрав-
ни знания и нагласи сред тийнейджъри-
те, знаят как да се предпазят от СПИН. 
Проучването е направено сред 168 уче-
ници на възраст от 16-17 години от чети-
ри гимназии в Бургас - СУ "Иван Вазов", 
ПГЕЕ "Константин Фотинов", ППМГ "Акад. 
Никола Обрешков" и ПГРЕ "Георги С. 
Раковски". Анкетата е част от дейностите 
по Национална програма за превенция и 
контрол на ХИВ/СПИН и сексуално преда-
вани инфекции 2017-2020 г. и е проведена 
от служители в Регионалната здравна ин-
спекция в морския град.

Участниците в анкетата са отговаряли на 
12 въпроса, свързани със СПИН/ХИВ. 

97% от анкетираните знаят, че болестта се 

предава по полов път, 79% отговарят, че мо-
гат да се заразят и при кръводаряване. 

Най-рисков учениците посочват вагинал-
ния секс, следва аналния, 94% от тях смя-
тат, че при пробиване на уши, татуси също 
има опасност

На въпроса - "При кои от посочените си-
туации НЯМА риск от заразяване с вируса 
на СПИН?" 97% мислят, че при ползване на 
общ басейн няма риск от заразяване, 74% 
задават ухапване от комар. 48% знаят, че 
при употребата на общи прибори за хране-
не не могат да се инфектират, а 50% смятат 
така за целувката.

От анализа и интерпретацията на данните 
от проучването се установи добро ниво на 
здравни знания и нагласи за здравослов-
но сексуално поведение.

Театралният режисьор Леон Даниел и композиторът Кирил Дончев започват 
съвместната си работа в Бургас преди 60 години и продължават заедно в про-
дължение на над 40 години

86% от учениците знаят как да се предпазят от СПИН 
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ВалентиН
свети

Гадаем по птици какво  
ни очаква в любовта ЗА 

ДАМИТЕ:

Михаил КОЛЕВ

Всеки един човек малко 
или много иска да надни-
кне в бъдещето си, след-
вайки най-различни зна-
ци на съдбата. Това не е 
нещо ново, а още от хи-
лядолетия насам, като за 
целта са използвани и 
най-различни ритуали или 
нестандартни начини. В 
Древен Египет например 
гадаели по вътрешности-
те на хора и то най-вече 
на жени и на деца. По-
сле в античността за-
почват да използ-
ват животни. В 
Древен Рим 
също са 
пред-

сказвали бъдещето по 
птиците. По формата им 
и посоката, в която ле-
тят, тогава там така са си 
правили своите предска-
зания. И не случайно на-
месваме пернатите, тъй 
като една жена от Бургас 
реши да експерименти-
ра, съчетавайки птиците и 
любовта по случай свети 
Валентин. Орнитоложка-
та доц. д-р Светла Далак-
чиева, главен уредник на 
Природонаучния музей в 
Бургас, изнесе лектория, 
на която разкри за неж-
ната половина, че първа-
та птица по вид, която ви-
дят на 14 февруари, ще им 
покаже какво ги очаква в 
любовта. Подобни пред-
сказания са доста харак-
терни за Англия и САЩ, 
разкрива д-р Далакчие-
ва. Правим уточнението, 
че всичко е със забав-
на цел, а орнитоложката 
на шега споделя и места-
та, където могат да бъдат 
забелязани някои от ви-
довете посочени по-долу 
птици, за да знаят къде да 
се позиционират жените, 
в зависимост от това как-
во по-точно търсят в лю-
бовта. 

Чайките: ще се омъ-
жите за някой, който 
пътува много покрай 
работата си

Това може би ще е пти-
цата, която доста дами 
ще видят първо на 14 
февруари. Много хора ги 
мразят, но това са дос-
та интелигентни птици и 

адаптивни. 
Другото 
и н т е -
р е с н о 

е, че в Со-
фия и други-
те градове от 
вътрешността 
на страната, 
те имат мно-
го по-различ-

но държане, от-
колкото в Бургас. 

Там те не са толкова 
агресивни, няма да ги 
видите да дърпат не-
чия закуска от ръка-

та на човек, а са далеч 
по-потайни. Това се дъл-
жи на по-малката им по-
пулация. С често пъту-
ващ бъдещ мъж не е мал-
ка вероятността друг мъж 
да ви прави нерядко ком-
пания...

Гълъб: поличба 
за щастлив брак 
с много любов

Тази птица я има на-
всякъде, също вероят-
ността да я видите пър-
во нея днес, е доста го-
ляма. Обитават предим-
но гористи местности, 
но видове се 
срещат и в 
твърде про-
тивополож-
ни местообитания. Оп-
ределено има нещо ро-
мантично да видиш пър-
во гълъб на днешния 
празник.

Граблива птица: ва-
шият бъдещ мъж ще 
е бизнесмен, политик, 
лидер, водач

Веднага доста хора ще 
си кажат – къде в града 
може да видим грабли-
ви птици? Има – и то не 
един или два вида. Най-

често срещаният е кер-
кензът. Това е малък 
сокол, женската е 
с кафеви пет-
на, а мъжки-
ят със сива 
г л а в и ч к а . 
Срещат се във 
всички наши ком-
плекси, не толкова 
в централната част, 
а покрай блоковете и 
високи сгради. Правят 
си гнездата в тавански-
те помещения. 1-2 двой-
ки керкенези гнездят 
около Ор-
ганичния 
и неор-
ганичния 
корпус на Университет 
„Проф. д-р Асен Злата-
ров”. Там е мястото, къ-
дето може да видите бъ-
дещия бизнесмен. Освен 
него от грабливите птици 
в Бургас може да се види 
и сокол-скитник. Това 
е доста по-голям со-
кол, води се най-бърза-
та птица в света. Когато 
си прибира крилата, пи-
кира със скорост от над 
320 км/ч. Съвсем спо-
койно може да се със-
тезава с болид от Фор-
мула 1. Златотърсачките 
ще е хубаво да си отва-
рят очите за някоя граб-
лива птица.

Сова: поличба за мъ-
дър човек, вероятно 
свързан с наука или 
преподавател

 Доста от вас ще си 
кажат, че трудно 

може да бъде 
з а б е л я -

з а н , 

най-вече заради това, 
тази птица е активна 
през нощта или приве-
чер. Има цели три вида 
– кукумявка, която е най-
многочислена, почти във 
всеки комплекс я има. 
Точно през февруари им 
е месецът на токуване. 
По-скоро ще ги чуете, 
отколкото видите. Бъде-
щият ви мъж може да е 
малко тип „сухар“, но пък 
поне е възможно да нау-
чите нещо от него.

Врана: ако видите 

първо такава птица, 
най-добре е да пре-
къснете настоящата си 
връзка

Такива птици има 
много, така че ще 

е хубаво да се 
стремите да 

не я види-
те пър-

во нея на 14 февруари. 
Сивата врана e пози-
ционирана е в Морска-
та градина, по плажа. В 
крайните квартали също, 
трябва й голямо масивно 
дърво, за да си напра-
ви гнездото. След папа-
галите, са едни от най-
интелигентните птици и 
могат да казват отделни 
думи. Използват и мно-
го интересни методи при 
хранене. Ако все пак тър-
сите причина, за да скъ-
сате с любимия човек, то 
може като сериозен по-
вод да използвате моти-
ва, че сте видели врана 
навръх свети Валентин 
и да му обясните какъв 
знак е това... 

Свраката също е вра-
нова птица, но в нашето 
гадаене е с положителен 
характер. ако я срещне-
те първо нея, ще се омъ-
жите за предприемач. 
Тя си е вид опортюнист, 
защото използва всяка 
възможност да се намес-

ти добре. Извън насе-
лени места почти 
не може да види-

те свраки. На 
големите и ма-

сивни дървета те правят 
сериозни гнезда, под фор-
мата на топка. Сега през 
февруари започват да си 
ги ремонтират, късат кло-
ни и ги носят, имат стра-
ничен ход, през който се 
пъхат вътре.

Обикновен скорец – 
мъж, който ще рабо-
ти в голяма организа-
ция, но гласът му ще 
се чува

Това е, защото скор-
ците са тези шумни ята, 

които нападат овощни-
те градини. Хранят се с 
джидживката. Затова ця-
лото ято отива и каца на 
дървото, шуми, яде, а по-
сле се прехвърля на съ-
седното. Можем да го 
срещнем често. Изклю-
чително красива птица 
и страхотен певец. Го-
лям имитатор, няма звук 
в природата, който да не 
може да имитира – тра-
кане на коли, бормаши-
на, са само малка част 
от интересни звуци, ко-

ито скорецът може 
да пресъздаде. Това, 

че гласът на бъдещия 
ви мъж ще се чува в 

работата, не е проблем. 
Стремете се обаче гласът 
му да не се чува у дома.

Врабчета – бъде-
щият ви мъж ще е 
фермер, гради-
нар или озеле-
нител

Два вида 
врабче-
та мо-
ж е м 
да ви-
д и м 
от тях в Бургас и цяла-
та страна: домашно и 
полско. При домашното 
врабче мъжките и жен-
ските се различават, до-
като при полското и два-
та пола са еднакви. Явно 
заради пестицидите, кои-
то се използват в селско-
то стопанство, послед-
ните години врабчетата 
страшно много намаляха. 
Около училищата могат 
да бъдат често забеляза-
ни, тъй като доста от уче-
ниците изхвърлят храна и 
те се хранят от нея. Вид 
птица, която беше съвсем 
обикновена за всеки град 
и село, сега сериозно за-
почна да намаля. 

Чинка: ще си вземете 
за съпруг продавач или 
фризьор, човек, кой-
то е със социална про-
фесия

Това е типично горска 
птица, един от най-често 
срещаните видове в гори-
те, може да бъде видяна 
по паркове и в градове-
те. Много често в зимно 
време, ако се сложи хра-
нилка, тя ще дойде да се 
храни. Тя е една от пти-
ците, които също е мно-
го добър певец и запее 

ли през пролетта, това 
означава, че зимата вече 
си е тръгнала. Поне ще 
има кой да ви прави при-
ческите или да ви казва 
за промоциите в неговия 
магазин.

Орехче: ще се омъжи-
те за някого, който не 
се ръководи от мате-
риалното. То е наречено 
така, защото е кафеника-
во на цвят, често е с ви-
рната опашка и погледна-
то отдалече, прилича точ-
но на орех. Освен това е 
една от най-малките пти-
ци в България. От върха 
на едно й крилце до върха 
на другото крилце, разма-
хът й е 9 см. Зимно време 

може да го тър-
сите там, къде-
то има храсти, 
няма да го види-

те по-високо по 
дърветата. Това, 

че мъжът ви няма да 
се ръководи от мате-

риалното, не е проблем 
вие да се 
водите от 
него.

Черен кос: ще участ-
ва в благотворител-
ност, за него ще е ва-
жно духовното, изви-
сен човек

Типична горска птица и 
типична паркова птица в 
градове. Сега през зима-
та ще се храни на земята, 
търсейки насекоми, как-
то и паднал узрял плод. 
Не е зле да видите един 
косер първо на 14 февру-
ари. Духовно е да купиш 
на жена си нова рокля, 
бижу или да я изведеш на 
романтична вечеря. 

Червеногръдка или по-
общо казано, това е пти-
чето от коледните кар-
тички. ако я видите – 
ще се омъжите за човек, 
който ще си вади прехра-
ната от водата: морски 
офицер, моряк, рибар

Погледнато, тя има 
оранжево петно на гърди-
те, под формата на обър-
нато сърце. Горска птица, 
търсете я отново в храсти-
те или ниски дървета. Пти-
ца, която също много до-
бре пее. Ако желаете ва-
шата половинка да е по-
често при вас, отколкото в 
морето, то червеногръдка-
та не е вашата птица.

Първата, която видите днес, 
ще покаже какво ви очаква 

изследват безплатно днес в рЗи
По традиция на 14 февруари ще бъде организирана Анти-СПИН кампания и от РЗИ-

Бургас провеждат безплатно консултиране и изследване през целия ден.
Днес празникът се свързва с информационно-образователна кампания за добра 

сексуална култура, насочване вниманието на младите хора върху сексуално-прено-
симите инфекции и безопасния секс.

В света по данни на Глобалната програма по СПИН близо 38 милиона души жи-
веят с ХИВ/СПИН.

Съхраняването на любовта и доверието между партньорите налага по-висока лич-
на отговорност при сексуален контакт и повишаване информираността на младите 
хора относно начините за предпазване от заразяване, казват от РЗИ.

на 14.02.2020 г. всеки, който желае може да се изследва напълно безплат-
но в Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПин в 
рЗи-Бургас, улица „александровска“ № 120
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Двама в люлката

Михаил КОЛЕВ

Андрей и Елена Стойчеви 
са заедно вече 10 години. 
По онова време тя е сту-
дентка в София, а той ра-
боти в Бургас. Запознават 
се на събиране с общи 
приятели в морския град. 
Първоначално Елена не 
обърнала внимание на 
бъдещата си половинка, 
даже по негови думи, тя 
му обръщала демонстра-
тивно гръб. После се сре-
щат на няколко пъти слу-
чайно по общи купони, до-
като една вечер Андрей 
не решава да позвъни на 
Елена по телефона.

„В същото време вече-

рях в София с моята при-
ятелка и състудентка. На 
дисплея се изписа непо-
знат номер. Понеже не 
обичам да вдигам на не-
познати, моята приятел-
ка грабна телефона и вди-
гна. Гласът от отсрещната 
страна не издаваше кой е, 
откъде има телефона ми, 
но стана ясно, че е човек, 
който ме харесва. Беше 
много забавно - моята при-
ятелка от едната страна на 
телефона, аз от другата и 
доста се смяхме. Вече за-
почнах да се досещам кой 
е“, разказва тя.

След известно време за-
почва да получава смс-и. 

Тогава Елена е изучавала 
великите френски поети 
Ронсар, Бодлер, Аполинер 
и получените съобщения 
от момчето от Бургас й се 
виждали някак с тривиал-
ни послания. 

„Не ги харесах никак. 
Впоследствие се заре-
диха „случайни“ срещи в 
Бургас, докато един ден 
не се звънна на вратата в 
„Младост 2“, където живе-
ех, към 23:00 часа. Казах 
на приятелката ми, че е 
късно и няма да отваря-
ме. Ама тя беше влязла 
в заговор с Андрей. Той 
хванал обедния влак и ето 
го, с една голяма раница 
на гръб и ми се усмихва в 

рамката на вратата с две 
дълбоки тръпчинки. Тогава 
за първи път ми хареса. На 
следващия ден, докато аз 
бях на лекции, Андрей оти-
шъл до мола и ми купил 
един парфюм на „Шанел“, 
който знаеше, че много ха-
ресвам. Тогава се зарад-
вах, от една страна, чис-
то по женски, но от друга 
страна, си дадох сметка, 
че този човек иска да ме 
направи щастлива. И до 
днес пазя парфюма, той 
ми бе някакъв знак за бъ-
дещето тогава, за бъдеще-
то и сега“.

Докато тя завършила 
обучението си в столица-

та ,Андрей направил „пъ-
тека“ до там, само и само, 
за да я види. Идвал е за по 
няколко часа и се връщал 
обратно към Бургас, за да 
работи на гарата, където 
към момента е ръководи-
тел на движението. Така 
се заражда тяхната лю-
бов, която продължава и 
до днес. 

Андрей е категоричен, 
че за да се съхрани една 
връзка няма формули, как-
то и панацеи. Научил е, 
че много важно за любо-
вта между двама души са 
доверието, търпението, 
да правиш и казваш оно-
ва, което искаш да чуеш 
и ти.

„Няма едно важно нещо 
в съхранението на връзка-
та помежду ни, няколко са. 
Едно от тях е, че двамата 
души в една връзка тряб-
ва да искат да се проме-
нят, да са способни да ос-
ъзнават слабите си стра-
ни и да работят върху тях. 
Друго много важно нещо 
ми се струва е да се чувст-
ват най-истински, най-сво-
бодни, най- себе си в об-
щата си компания. И ком-
промисите да са дозирани 
и тривиални, защото ком-

промисът в своята същ-
ност те кара да се чувст-
ваш ощетен, да си в кон-
фликт със самия себе си“, 
добавя Елена, която рабо-
ти в белодробната болни-
ца в Бургас.

Двамата нямат нави-
ка на свети Валентин да 
си правят по-специални 
изненади. Романтичните 
жестове са спонтанни, не 
ги планираме и обмисля-
ме. Може би по-различен 
жест беше предложението 
за годеж в малката ми ста-
ичка, в която бях направил 
вечеря и в една от чаши-
те за вино бях уж изтърв-
ал пръстена. Романтиката 
в този й част не ми е вто-
ра природа, признава 
Андрей. 

От 6 години насам 
Стойчеви се занимават 
с пчеларство в Странджа 
планина, което от хоби се 
превръща малко по мал-
ко в професионално по-
прище. Създали са пче-
лин „Селището на пчели-
те“ в село Визица и всеки 
ден работят за него.

„Вкусът на любовта е 
мед и вкусът на меда е 
любов. Всичко, което чо-
век прави с отдаденост е 

любов. Сладостта през ця-
лото време е на устните“, 
казват двамата.

А кой жили повече – 
пчелата или човекът ос-
треща? 

„Всеки жили на моменти 
повече, отколкото трябва - 
и жените, и пчелите, нали 
и те са жени. Важното е 
да не сме алергични и бър-
зо да ни минава“, добавя 

Андрей. 
„Ако жена не гълчи и 

мъж не мъчи не може, ка-
зал народът. Мен пчелата 
ме жили повече, понякога 
правя локални отоци, но го 
приемам като апитерапия. 
Но и мъжете имат жило, 
само че жилят без звук, 
тихо, затова незавидната 
слава остава при жените“, 
казва на шега Елена.

Пчеларите Елена и Андрей или 
как любовта има вкус на мед

Гадаем по птици какво  
ни очаква в любовта 

Стойчеви имат свое Селище на пчелите в село Визица 

Елена и Андрей са заедно вече 10 години

„Много важно за любовта между 
двама души са доверието, търпението, 
да правиш и казваш онова, което 
искаш да чуеш и ти“, казват Стойчеви 

С Решение № 07/12.02.2020г. на управителя на „Благо-
устройствени строежи“ ЕООД е открита процедура по пуб-
личен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок 
от 3 /три/ години на недвижими имоти - собственост на 
„Благоустройствени строежи” ЕООД при следните параме-
три за провеждане на търга:

1. Незастроена площ от 200 кв.м. открита част към сграда 
архитектурна работилница с идентификатор 07079.701.75 
по Кадастралната карта на гр. Бургас, УПИ I, кв.8 по пла-
на на в.з. Минерални бани находяща се в кв. „Банево“, гр. 
Бургас, собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, 
при следните параметри за провеждане на търга:

          Начална тръжна цена на месечния наем в размер 
на 100,00 лв. (сто лева) без включен ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на 10,00 (десет лева) лв. 
без включен ДДС.

Депозитът за участие в тръжната процедура в размер от 
300,00 (триста лева) лв. без включен ДДС. 

Депозит като гаранция за стриктно изпълнение на дого-
вора за наем както следва: трикратния размер на достиг-
ната месечна наемна цена.

      2. Незастроена площ от 300 кв.м. с идентифика-
тор 07079.701.75 по Кадастралната карта на гр. Бургас, 
УПИ I, кв.8 по плана на в.з. Минерални бани находяща се 
в кв. „Банево“, гр. Бургас, собственост на „Благоустрой-
ствени строежи“ ЕООД, при следните параметри за про-
веждане на търга:

          Начална тръжна цена на месечния наем в размер 
на 150,00 лв. (сто и петдесет лева) без включен ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на 15,00 (петнадесет 

лева) лв. без включен ДДС.
Депозитът за участие в тръжната процедура в размер 

от 450,00 (четиристотин и петдесет лева) лв. без вклю-
чен ДДС. 

Депозит като гаранция за стриктно изпълнение на дого-
вора за наем както следва: трикратния размер на достиг-
ната месечна наемна цена.

Търгът да се проведе на 04.03.2020 г. от 10:30 часа, в 
административната сграда на „Благоустройствени строежи” 
ЕООД, с адрес: гр. Бургас, ул. Иван Богоров 20.

 
II. Определям следните параметри за провеждане на 

търга:
1.  Начин на плащане  – достигнатата тръжна цена ще се 

заплаща изцяло в касата или по сметка на „Благоустройстве-
ни строежи” ЕООД - IВАN: BG 74 UBBS 8888 1000 888521, 
ВIС: UBBSBGSF, БАНКА: „ОББ“ ЕАД КЛОН БУРГАС, в лева, 
в 14-дневен срок от влизане в сила на решението за опре-
деляне на спечелилия търга.

2. Преди сключване на договора за наем, кандидатът 
внася депозита за гаранция за стриктно изпълнение на до-
говора в посочения размер по банкова сметка на „Благо-
устройствени строежи” ЕООД.

3. Определеният размер на депозита за участие в тръж-
ната процедура за всеки отделен обект може да бъде зап-
латен по банкова сметка на „Благоустройствени стро-
ежи” ЕООД, 

IВАN: BG 74 UBBS 8888 1000 888521  
ВIС: UBBSBGSF
БАНКА: „ОББ“ ЕАД КЛОН БУРГАС

или в касата на Дружеството на адрес: гр. Бургас, ул. Иван 
Богоров 20, в срок до 16:00 часа на 02.03.2020 г.

4. Преди сключване на договора за наем, участникът 
представя в оригинал Удостоверения за липса на липса на 
задължения /публични и/или частни/ към държавата и Об-
щина Бургас.

5.  Изисквания към кандидатите: 1. Да са физически или 
юридически лица. Да бъдат регистрирани като едноличен 
търговец, търговско дружество или кооперация, или като 
дружество по законодателството на държава-членка на Ев-
ропейския съюз; 2. Да няма парични задължения към Държа-
вата, Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕООД; 
3. Да не са в производство по несъстоятелност или ликвида-
ция; 4. За кандидата – юридическо лице да не е предвидено 
неговото прекратяване в срок до 2024г. включително.

6. Документи, които задължително следва да се 
съдържат в предложенията за участие в търга: 1. За-
явление за участие /по образец/; 2. Копия на докумен-
ти удостоверяващи внесен депозит за участие в търга и 
за закупена тръжна документация; 3. Удостоверение за 
актуално състояние на кандидата; 4. Документи, издаде-
ни от съответните компетентни органи и организации, за 
удостоверяване, че кандидатът: - не се намира в произ-
водство по несъстоятелност; - не е в производство по 
ликвидация; 5. Копие от дружествен договор, учредите-
лен акт или устав – за кандидат юридическо лице, за да 
бъде установено, че не е предвидено неговото прекра-
тяване в срок до 2024 г. включително; 6. Подписани де-
кларации /по образец/: - за извършен оглед,  за наличие 
или липса на задължения към Държавата, Община Бур-
гас и „Благоустройствени строежи” ЕООД; 7. Подписан 

проекто-договор, съгласно документацията за участие в 
тръжната процедура; 

7. Тръжна документация ще се получава всеки рабо-
тен ден до 16:00 часа на 02.03.2020 г. включително, сре-
щу сумата от 50,00 лв. (петдесет лева) без ДДС, платими 
в касата на административната сграда на „Благоустрой-
ствени строежи” ЕООД, невъзстановими след приключва-
не на процедурата.

8. Документи за участие в търга /след закупуване на 
тръжната документация/ ще се приемат всеки работен 
ден от 8:30 до 16:30 часа в  административната сграда 
на „Благоустройствени строежи” ЕООД на ул. Иван Бого-
ров 20 в гр. Бургас.

Краен срок за подаване на документи за участие – 16:00 
часа на 02.03.2020 г.

9.  Оглед на имота може да се извършва след предвари-
телно записване на тел. 056/813 226.

УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за участие в тър-
га за отдаване под наем на посочения недвижим имот, 
както следва:

- образец на заявление за участие в търга;
- скица (схема) на самостоятелните обекти;
- тръжни условия и необходими документи;
- проект на договор за наем;
- образец на декларация за оглед;
- образец на декларация за липса на задължения към 

„Благоустройствени строежи” ЕООД;
- образец на декларация за липса на задължения към 

Община Бургас;
- образец на декларация за липса на задължения към 

Държавата;

СЪОБщЕНиЕ

Заедно с двете кучета Кита (вляво) и Гельо
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Cтра ни ца 14 14-16 февруари 2020

Михаил КОЛев

Община Бургас да под-
помогне финансово ле-
гендарния боксьор Геор-
ги Костадинов в битката 
му с болестта паркинсон. 
Това предложиха по вре-
ме на заседание на по-
стоянната Комисия по 
спорт, деца и младежки 
дейности към Общинския 
съвет в морския град. 
Според Веселина Де-
веджиева, началник  на 
Отдел „Спорт и превен-
ции“, в момента първият 
ни златен медалист от 
Олимпийски игри се на-
мира в Австрия за из-
следвания. Отпуснатите 
средства за Костадинов 
ще са в размер на 2000 
лева. Те ще бъдат дадени 
под формата на едно-
кратна стипендия, каква-
то преди време бургазли-
ята отново е получил за 

предстояща негова опе-
рация на сърцето. Запоз-
нати коментират, че здра-
вословното състояние на 
Георги Костадинов в мо-
мента е много зле, въпре-
ки че преди няколко дни 
той отрече тези твърде-
ния пред сайта на българ-
ската федерация по 
бокс.

Членовете на Комисия-
та предлагат с 2000 лева 
бъде подпомогнат и ле-
гендарният шосеен коло-
ездач Пламен Петров-Па-
пата, който е с ампутиран 
ляв крак след претърпян 
пътен инцидент преди го-
дини. Сега той се нуждае 
от 3800 лева, за да може 
да му се осигури нова 
протеза. 

„Живее сам, възрастен 
е и трудно се справя. Ця-
лата колоездаческа общ-
ност сме решили да му 
помогнем. Малко или 

много го дължим на хора 
като него, благодарение 
на които градът ни има 
традиции и успехи в шо-

сейното колоездене“, за-
яви Георги Маринчев.

Въпросните 2000 лева 
ще бъдат дадени под фор-
мата на еднократни сти-
пендии, но преди това за 
тях нуждаещите се тряб-
ва да кандидатстват пред 
Община Бургас. 

Заради случаите с Кос-
тадинов и Папата Коми-
сията по спорт, деца и 
младежки дейности реши 
за в бъдеще всички 
спортни събития от ка-
лендара на общината да 

имат и благотворителни 
каузи. Целта е събраните 
средства да се дават на 
местни спортисти в нуж-
да. 

„Спортните мероприя-
тия се посещават от мно-
го хора, могат да бъдат 
поставени няколко урни, 
в които да се дарят сред-
ства. Преди началото на 
събитието ще се обявява 
каузата, за която се съ-
бират пари. Идеята е в 
спорта да има и социален 
елемент, а със събрани-

те средства да се помог-
не на нуждаещи се спор-
тисти от Бургас“, каза То-
дор Йосифов. 

Останалите членове на 
Комисията адмирираха 
идеята и се надяват тя да 
се наложи като практика. 
За момента все още ня-
ма нищо официално, ка-
то предстои предложени-
ето да се формулира и да 
влезе в сила. То обаче ще 
бъде препоръка към ини-
циаторите на спортни съ-
бития, а не задължение.

Чф
„Черноморец“ постигна поредна по-

беда в контролите от предсезонната 
си подготовка. Възпитаниците на 
Слави Костенски се наложиха с 2:0 
над Карнобат, като проверката се иг-
ра на първия помощен терен на ста-
дион „Черноморец“.„Акулите“ пове-
доха в резултата в 23-ата минута, ко-
гато Александър Славейков отне топ-
ката пред наказателното поле на 
„Карнобат“ и изведе Милен Танев на 

празна врата, а той не пропусна да 
вкара. Домакините удвоиха своята 
преднина в 34-ата минута. След бър-
за контраатака Слави Шопов изведе 
Симеон Димитров на празна врата и 
резултатът стана 2:0. В 75-ата мину-
та вратарят на гостите бе изгонен с 
червен картон, но на негово място 
влезе друг. В 90-ата минута втори 
футболист на „Карнобат“ получи чер-
вен картон.

„Черноморец“ надви „Карнобат“ в контрола

С пари ще бъде подпомогнат и 
колоездачът Пламен Петров - Папата

„Черноморски фар“

Обикновено в петък вече 
сме на вълна уикенд и по-
чивка. Но хората, за които 
футболът и спортът като ця-
ло са начин на живот, зна-
ят, че предстоят серия въл-
нуващи мачове! Именно за 
тях са следващите редо-
ве.

Отскоро всяка петък су-
трин Еfbet и corner.bg под-
насят на своите потребите-
ли чудесна видеопрогноза 
с най-любопитните спорт-
ни събития в предстоящия 
уикенд. Небезизвестният в 
тези среди Деян Веселинов 
е главното действащо ли-
це, което ни дава изключи-
телно добре поднесена 
своята преценка за трите 
най-интересни мача. Всич-
ко това със съдействието 
на супер коефициентите от 
онлайн платформата на 
Еfbet!

Освен всичко, в края на 
всеки епизод от „Трите ма-
ча“, има и специална игра, 
насърчаваща разбирачите 

да дадат своята собствена 
прогноза за мачовете! Все-
ки, прогнозирал правилно 
крайния изход на трите дву-

боя, има шанс да спечели 
една от петте супернагра-
ди от българския букмей-
кър.

Рубриката „Трите мача“ с Деян Веселинов и Еfbet

Михаил КОЛев

Висока сметка за ток на стадион 
„Ефбет Арена”, бившият „Лазур”, по-
тресе общинските съветници от по-
стоянната Комисия по спорт, деца и 
младежки дейности. Оказа се, че за 
изминалия месец сметката за ток е 
била 4000 лева, разкри председате-
лят на Комисията Йордан Георгиев. 
Според него и останалите членове 
това е невъзможно, тъй като на ста-
диона през декември работили са-
мо няколко стаи, а и освен това не 

е имало провеж-
дане на срещи, ко-
ито да наложат 
пускането на ос-
ветление. От Ко-
мисията ще поис-
кат да им бъде 
п р е д о с т а в е н а 
справка, за да ви-
дят защо е толко-
ва голяма сума-
та.

Предстои и да 
бъде организира-
на в най-скоро 

време среща между борда на дирек-
торите на „Нефтохимик” и предста-
вители на Комисията по спорт, деца 
и младежки дейности. На нея ще бъ-
де представен финансовият отчет от 
ръководството на „шейховете“ за 
2019 година, както и ще се коменти-
рат евентуални промени в борда на 
директорите в бургаския клуб.

На въпросната среща ще бъде дис-
кутирана и темата за новата наред-
ба за лиценз на професионалните 
клубове, наложена от БФС, заради 
която  „Нефтохимик“ ще трябва да 
извърши допълнителни разходи.

ПОКАНА
СНЦ ПК "Учители и приятели по дух" - гр. Бургас, представлявано 

от Председателя на Сдружението Стефанка Живкова, на основание 
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и разпоредбите на Устава, свиква Общо отчет-
но-изборно събрание на СНЦ ПК "Учители и приятели по дух" - гр. 
Бургас, което ще се проведе на 14.03.2020 г. от 10.00 часа на ад-
рес: ж.к. "Лазур", бл. 144, етаж 1, клуб на ГЕРБ, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчетен доклад за 2019 г.
2. Промени в състава на Управителния съвет и избор на нов 

Председател на Сдружението.
3. Промяна на адреса на Сдружението.
4. Промяна на актуалния състав на Сдружението.
5. Разни.
Поканват се всички членове на Сдружението или техни писме-

но упълномощени представители да вземат участие в Общото съ-
брание. Регистрацията на членовете ще се извърши същия ден от 
9.30 часа.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събрани-
ето ще се проведе на 14.03.2020 г. от 11.00 ч.

Материалите по заседанието и съответните приложения 
за решения по дневния ред са на разположение в офиса на 
Сдружението.

Стефанка Живкова 
Председател на Сдружение ПК "Учители и приятели по дух" - гр. Бургас

О  Б  Я  В  А  
Управителния съвет на Ловно Рибарско Дружество “Орловица” 

гр. Средец , на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание 
на 03.04.2020 г. от 18:00 часа в зала №1 на Община Средец при 
следния  Дневен ред : 1.Отчет за дейността на Сдружението за из-
миналия период; 2.Отчет за финансовото състояние; 3.Приемане 
на бюджет за 2020 год.; 4.Избор на УС;5.Избор на КС; 6.Други.

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Красимира Николова Ста-

матова, уведомява всички заинтересувани физически и юридиче-
ски лица, че има предложение за: „ПУП-План за регулация и за-
строяване за ПИ с идентификатор 81178.9.448 по КК на гр. Чер-
номорец, местност „Аклади чеири”, Община Созопол и ПП за оси-
гуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфра-
структура до новообразувания УПИ“.

Лице за контакти: Красимира Стаматова
Тел.: 0893 744 445

Събират СредСтва за легендата георги КоСтадинов 
в битКата му С тежКо заболяване

Висока сметка за ток на „Ефбет Арена” 
потресе съветници



06:00 - Сутрешен блок
09:00 - По света и у нас
09:15 - Култура.БГ
10:15 - 100% будни предаване за здра-
вословен лайфстайл
11:15 - Бързо, лесно, вкусно /п/
11:45 - Телепазарен прозорец
12:00 - По света и у нас
12:30 - Тайните светове 6-серийна доку-
ментална поредица /САЩ, 2009г./, режи-
сьор Пол Бенц, 1 еп.
13:30 - Славянската цивилизация доку-
ментален филм /9 серия/
14:00 - Малки истории
15:00 - Специализирано предаване за 
хора с увреден слух
15:15 - Магна Аура, изгубеният град 
15:45 - Телепазарен прозорец
16:00 - По света и у нас
16:15 - Новини на турски език
16:30 - Бързо, лесно, вкусно
17:00 - Моят плейлист музикално-раз-
влекателно предаване/п/
18:00 - По света и у нас
18:20 - Още от деня
19:00 - Людмила Гурченко  /9 еп./
20:00 - По света и у нас
20:45 - Спортни новини
21:00 - Панорама с Бойко Василев
22:00 - БНТ на 60
23:00 - По света и у нас
23:25 - Спортни новини
23:30 - Лора игрален филм /Унгария, 
2006г./, режисьор Габор Херенди, в роли-
те: Лучия Броули, Петер Наги, Ерньо Фе-
кете и др. (14)
01:25 - Култура.БГ /п/
02:25 - 100% будни предаване за здра-
вословен лайфстайл/п/
03:25 - Людмила Гурченко  /9 еп./п/
04:20 - Още от деня /п/
05:00 - Панорама с Бойко Василев /п/

06:00 - "Трансформърс: Роботи под при-
критие" - анимация, с.4 еп.19
07:00 - "Тази сутрин" - информационно 
предаване с водещ Антон Хекимян
09:30 - "Преди обед" - токшоу с водещи 
Десислава Стоянова и Александър Кадиев
12:00 - bTV Новините - обедна емисия
12:30 - "Комиците и приятели" - коме-
дийно шоу
13:30 - Премиера: "Обещание" - еп.13
15:00 - Премиера: "Шест сестри" - 
с.7 еп.72
16:00 - "Спасители в планината" - с.5 
еп.12
17:00 - bTV Новините
17:20 - "Лице в лице" - публицистично 
предаване с водещ Цветанка Ризова
17:50 - Спорт тото
18:00 - Премиера: "Свободен дух" - еп.70
19:00 - bTV Новините - централ-
на емисия
20:00 - Премиера: "Завинаги" - с.2 еп.27
21:30 - Премиера: "Името на роза-
та" - еп.4
22:30 - "Шоуто на Николаос Цитиридис" 
- вечерно токшоу
23:30 - bTV Новините - късна емисия
00:00 - "Твърде лично" - еп.1

01:00 - "Спасители в планината" /п/ - 
с.5 еп.12
02:00 - bTV Новините /п./
02:30 - "Преди обед" /п./
04:30 - "Втори шанс" - еп.51
05:10 - "Хотел Елеон" /п./ - с.3 еп.21
05:35 - "Приключенията на Джеки Чан" - 
анимация, с.5 еп.12, 13 (последен)

06:20 - "Здравей, България" - сутре-
шен блок
09:30 - "На кафе" - предаване на NOVA
12:00 - Новините на NOVA
12:30 - "Моят живот" - с. 4
13:30 - "Остани с мен" (премиера) 
15:00 - "Черна роза" (премиера) 
16:00 - Новините на NOVA
16:10 - "Плюс - Минус" - публицистично 
предаване, на живо
17:00 - "Намери ме" (премиера) 
18:00 - "Семейни войни" (премиера) - те-
левизионна игра

19:00 - Новините на NOVA - централ-
на емисия
20:00 - "Черешката на тортата" - преда-
ване на NOVA, нов с.

21:00 - "Под прикритие" - с. 3
22:00 - "Хавай 5-0" - с. 8
23:00 - Новините на NOVA
23:30 - "Добрата съпруга" - с. 7
00:30 - "Комисар Рекс" - с. 10
01:30 - "Когато сърцето зове" 
02:30 - "Завинаги свързани" 

06:00 - Политика и спорт - с Иван Тър-
поманов
06:59 - Делници - с Николай Колев
10:30 - EuroTV Shop
11:00 - Училище за родители - с Божа-
на Дудева
12:00 - Светът и всичко в него - със Си-
меон Идакиев
13:00 - Новини
13:15 - Политика и спорт - с Иван Тър-
поманов
14:15 - Седмичник с Владо Береану - с 
Владо Береану
15:15 - Новини
15:30 - EuroTV Shop
16:00 - Делници - с Николай Колев
18:50 - Новини
19:20 - Делници - с Николай Колев
20:00 - ЕвроДикоФ - със Сашо Диков

22:00 - Refresh за здраве - със Сил-
вия Чалъкова
23:00 - Новини
23:30 - Шесто чувство
01:30 - Телепазарен прозорец
02:00 - EuroTV Shop
03:30 - Седмичник с Владо Береану - с 
Владо Береану
04:30 - Модна фиеста - с Мариана Ар-
шева
05:00 - ЕвроДикоФ - със Сашо Диков

06:00 - "Касъл" - с. 8 /п/
06:50 - "Убийства в Мидсъмър" - с. 1
09:00 - "Любителката на мистерии: В 
сенките" - мистерии с уч. на Кели Мартин, 
Кейси Сандър, Кларънс Уилямс III и др.
11:00 - "Касъл" - с. 8
12:00 - "Посрещане и изпращане" - ро-
мантична комедия с уч. на Еди МакКлин-
ток, Аманда Детмер, Скот Улф и др.
14:00 - "В кадър"
14:30 - "Плажен тийн филм 2" - семеен 
филм с уч. на Рос Линч, Мая Мичъл, Грейс 
Фипс, Гарет Клейтън, Джон Делука., Криси 
Фит, Джордан Фишър и др.
16:30 - "Патриотът" - историческа драма 
с уч. на Мел Гибсън, Хийт Леджър, Крис 
Купър, Том Уилкинсън, Джоли Ричардсън, 
Чеки Карио, Джейсън Айзъкс и др. /п/
20:00 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 6
21:00 - "Непобедимите" - екшън с уч. на 
Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, 
Брус Уилис, Арнолд Шварценегер, Мики 
Рурк, Джет Ли, Долф Лундгрен и др.
23:00 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 6 /п/
00:00 - "Мери Райли" - романтична дра-
ма с уч. на Джулия Робъртс, Джон Малко-
вич, Майкъл Гамбон, Глен Клоуз и др. /п/
02:15 - "Убийства в Мидсъмър" - с. 1 /п/

06:00 - Олимпийски игри: "На пук на всичко"
06:30 - Олимпийски игри: "Кралете на сърфа"
07:30 - Колоездене: Обиколка на Ланка-
уи, седми етап
08:00 - Формула Е: Преди старта в Мексико
08:30 - Биатлон: Световно първенство в Ант-
холц, смесена щафета
09:30 - Снукър: Открито първенство на Уелс, 
четвърти ден
11:20 - Фехтовката отвътре
11:30 - Биатлон: Световно първенство в Ант-
холц, смесена щафета
12:25 - Спускане с шейни: Световно първен-
ство в Сочи, спринт, двойки, директно
13:00 - Спускане с шейни: Световно първен-
ство в Сочи, спринт, жени, директно
13:55 - Ски полети: Световна купа в Бад Ми-
тендорф, квалификация, директно
15:15 - Биатлон: Световно първенство в Ант-
холц, спринт, жени, директно
17:00 - Снукър: Открито първенство на Уелс, 
четвъртфинали, директно
20:00 - Новини
20:05 - Снукър: Открито първенство на Уелс, 
четвъртфинали
20:45 - Снукър: Открито първенство на Уелс, 
четвъртфинали, директно
01:00 - Новини
01:05 - Биатлон: Световно първенство в Ант-
холц, спринт, жени
02:00 - Колоездене: Обиколка на Ланка-
уи, осми етап

06:00 - "Камиони по леда" - с. 7
07:00 - "Уокър - тексаският рейнджър" 
- с. 7 /п/
08:00 - "Военни престъпления" - с. 11 /п/
09:20 - "Да се посмеем"
10:00 - "Комисар Рекс" - с. 14 /п/
11:00 - "Скорпион" - с. 3, 2 епизода /п/
13:00 - "Уокър - тексаският рейн-
джър"- с. 7
14:00 - "Кобра 11: Обади се!" - с. 17
15:00 - "Комисар Рекс" - с. 14
16:00 - "Женени с деца" - с. 9, 2 епизода
17:00 - "Потоп" - екшън с уч. на Ро-
бърт Карлайл, Том Харди, Джесалин Гил-
сиг, Том Къртни, Джоан Уоли, Дейвид Съ-
чет, Найджъл Планър, Ралф Браун, Гот-
фрид Джон, Пип Торънс, Дейвид Хайман 
и др. , I част /п/
19:00 - "Военни престъпления" - с. 11
20:00 - "Скорпион" - с. 3, 2 епизода
22:00 - "Колекционерът" - трилър с уч. на 
Дензъл Уошингтън, Анджелина Джоли, Ку-
ин Латифа, Майкъл Рукър, Луис Гусман, 
Майк Макглоун и др.
00:20 - "Кобра 11: Обади се!" - с. 17 /п/
01:20 - "Фрактура" - предаване за рок 
музика /п/
03:40 - Еротичен телепазар

СПРАВОЧНИК

ПЕТЪК
Температура: 2/13°C
Слънчево
Вероятност за валежи: 3%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 7%

СЪБОТА
Температура: 3/14°C
Променлива облачност
Вероятност за валежи: 22%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 50%
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Георги РУСИНОВ

Общински съветници 
ще посрещнат и двата 
празника в днешния ден 
– Трифон Зарезан и Све-
ти Валентин. Репортер 
на „Черноморски фар“ 
направи бързо проучва-
не сред част от местни-
те парламентьори и ги 
попита кой празник ще 
празнуват. 

Боян Дяков: Не 
съм привърженик 
на чуждите 

Младата надеж-
да от НФСБ Боян Дя-
ков сподели, че не 
е привърженик 
на чуждите 
празници. 

„Не ми 
харесват 
традиции, 
които не 
са българ-
ски, така 
че не съм 
и най-го-
л е м и я т 
привър -
женик на 
празника 
свети Ва-
л е н т и н . 
Тъй като 

обаче има човек до мен, 
към който имам чувства, 
да, ще се съобразя и с то-
зи празник, и ще празну-
вам и него“, обясни той.

Дяков все пак поясни, 
че за него по-важният 
празник е българският – 
Трифон Зарезан.

„Това си е наш тради-
ционен празник, свър-
зан с дедите ни, нещо 
много важно и като 

отрасъл, и нещо, 
на което все-
ки може да 
се наслади. 
Иначе два-
та празни-
ка се съче-
тават точ-
но с вино-

то по най-

д о б р и я 
начин“, 
добави 
общин-
с к и я т 
с ъ в е т -
ник.

Агресивното навлиза-
не на чужди празници 
обаче определено не му 
се нрави.

„Аз помня, че и като 
ученик Хелоуин никой 
не го отразяваше, но се-
га като гледам ученици-
те, на моменти се стряс-

кам колко много внима-
ние му обръщат“, завър-
ши Дяков.

Манол Тодоров: 
Влюбените да 
празнуват с вино и 
да няма сърдити

Манол Тодоров от 
ДБГ е на мнение, че 
най-добре е да се съ-
четаят двата праз-
ника, защото Све-
ти Валентин върви 
с вино.

„Така че това 
разделение на 
мен ми е малко 
странно и спо-
ред мен трябва 
и двата да вър-
вят ръка за ръ-
ка. Аз така ще 
празнувам с 
жена ми. Не ми 

пречи, че е ка-
толически празник, то 
и други такива празну-
ваме. Не го определям 
като чисто църковен и 
да трябва да правя не-
що по-специално за по-
ловинката си. По-скоро 
като някакъв по-специа-
лен ден да обърнем вни-
мание на хората, които 
обичаме“, обясни атрак-
тивният радиоводещ и 

пиар Тодоров.
Пък и според него в 

крайна сметка всичко е 
маркетинг и съветът му 
е влюбените да празну-
ват с вино, за да няма 
сърдити.

Живко Господинов: 
Ще зарязвам лозя 
във Ветрен

Местният парламен-
тьор от БСП-Бургас 
Живко Господинов за-
яви, че с колегата му 
Чанко Мирчев по 
старата българ-
ска традиция ще 
зарязват лозя 
във Ветрен.

„Имаме офи-
циална покана 
от лозарите, 
така че в 10:30 
часа ще сме 
там за трета 
поредна го-
дина. Няма 
лошо, разби-
ра се, да се 
съчетаят два-
та празника, 
но започваме с 
Трифон Зарезан 
и зарязване на ло-
зята във Ветрен, а ве-
черта ще обърна вни-
мание и на свети Ва-

лентин и на съпругата“, 
каза той.

Той също е на мнение, 
че двата празника се съ-
четават и не пречи, че е 
католически празник.

„Нека имаме поводи за 
празници – като-

лически, пра-
вославни и 
т.н. Това са 
хубави ра-
боти“, до-
бави Гос-
подинов.
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Търсете в разпространителската мрежа 
и обектите за продажба на вестници

Златните книги на Disney WWW.faragency.bg

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

смарт устройства

Общински съветници почитат и двата 
празника – някои с охота, други не

Мери от „Мери бойс бенд“ пее вече 25 години за любовта 
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