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Преобразиха кръстовище 
в Приморско

100 години

100 години

Ученици 
носят на ръце 

до морето 
Иван Вазов

Георги РУСИНОВ 
Силвия ШАТЪРОВА

На 1 март 2020-а трябва да старти-
ра новата тол система. Преди дни пре-
миерът Бойко Борисов разпореди на 
шефа на Агенция „Пътна инфраструк-
тура“ (б.а. - АПИ) Георги Терзийски 

да ходи като глашатай по площадите 
и да съобщава, че няма да има винет-
ки. Причина бе недоволство на хора от 
столични квартали от излязла информа-
ция, че ще плащат винетки, за да стиг-
нат до София.

Проверка на „Черноморски фар“ за 
това как стоят нещата в Бургас пока-

за, че тук все още селата към община-
та чакат глашатаите на АПИ, които да 
кажат – ще плащат ли винетки, или не. 
На територията на общината това са 
десет села и град Българово. 

Bcички oбщини, кoитo иcкaт ocвoбoж-
дaвaнe нa yчacтъци oт плaтeнaтa път-
нa мpeжa oт винeтнa тaкca, щe имaт 

възмoжнocт дa гo нaпpaвят възмeзд-
нo – кaтo плaщaт зa пoддpъжкaтa им. 
Toвa зaяви миниcтъpът нa peгиoнaлнoтo 
paзвитиe и блaгoycтpoйcтвoтo Пeтя 
Aвpaмoвa. Зa дa ce възпoлзвaт oт тaзи 
възмoжнocт, e нyжнo дa пoдaдaт иcкaнe 
в Aгeнция „Пътнa инфpacтpyктypa“ c 
oбxвaтa и дължинaтa нa oтceчкитe.
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Еди Назарян: Щастлив съм,  
че зарадвах Бургас и България

БургаСкитЕ СЕла 
чакат глашатаи

2-3u

За ВиНЕткитЕ 4 Общината изчаква повече 
информация от БгтОл

4 След искане на кмета 
Николов, четири квартала 

бяха изключени от обхвата 
на системата
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капиталовите програми  
на общините - кой за 
какво ще има пари

Походът на Апостола 
започва от Бургас

Маргарита русева, автор:
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Георги РУСИНОВ

Типично по балкански се разправяме открито и пипер-
ливо за всичко и сигурно донякъде това ни прави уникал-
ни, придава ни чар и автентичност. Има граници, които 
обаче не трябва да се прекрачват. В авиацията има поня-
тие, наречено „точка на безопасно завръщане“. С нея се 
измерва разстоянието, в което спасителен хеликоптер 
може да навлезе в морето и да има достатъчно гориво да 
се завърне на място за кацане. Е, родният политически 
хеликоптер премина тази граница на 19.02.2020-а и поле-
тя към бездната на срама.

Добре, че героите ни са мъртви, че срам голям щеше да 
се чете по лицата им, ако бяха станали свидетели на гроз-
ните случки около отбелязването на 147 години от смъртта 
на Апостола на свободата – Васил Иванов Кунчев – Лев-
ски. Мое лично мнение е, че трябва да ни е срам изобщо 
да „празнуваме“ деня, в който той висва на бесилото – 
сам, опозорен, предаден от същия този народ, за който 
той дава живота си. Празнуваме не е думата тук. Е, да, но 
ние го правим, но този ден не е за празненства. Това не е 
ден за селфита, манифестации, усмивки и политически 
скандали. Абсолютен позор е опитът Апостола и смъртта 
му да се използват за политическа пропаганда и нападки, 
за масирани атаки срещу политически опоненти. 

Този ден е за размисъл, за равносметка, за припомня-
не на уроците на историята. Трябва да е ден на траур и 
винаги да е такъв. Дори и след 1000 години.

Не, не заемам никоя политическа страна. На страната 
на народа съм, или поне на тази част от него, която се от-
врати от Вас – нашите избраници за това, че опозорихте 
паметта на Апостола. Вие, които сте призвани да служи-
те на народа, а не той на Вас, засрамихте всички ни. 

Служете, както е служил Левски, но с действия, не с ду-
ми, не с клиширани и заучени фрази, не с пренебреже-
ние. Неговите действия и завет нямат нужда от описване. 
Всеки ги знае. Защо ги забравяме обаче и то най-вече на 
този тъжен ден – ден, в който главите ни трябва да са на-
сочени към черната земя, в която изгни той за нас, за на-
шата свобода и да не смеем да вдигнем поглед, да погле-
днем студените очи на стотиците статуии, пред които се 
събираме, явно вече не по същество, а за показност, за 
селфита, за постове във Фейсбук с негови цитати, хвърле-
ни в пространството и дори неасимилирани по значе-
ние.

Кой е хвърлил пръв камъка обаче няма значение, кога-
то спиралата от непрестанни нападки и коментари за 
всичко друго, но не и за черната дата и преклона пред па-
метта му, се подема от политическите опоненти. Срам ме 
е! Срам ме е да гледам, да чета, да отразявам и да съм 
част от всичко това. И вас трябва да ви е срам! Героите 
нямат политически цветове, нямат принадлежност към то-
зи и онзи. Те са вечни, те са възвишени над нормалното 
и тленното, защото са го заслужили с действията си, с ка-
узата си. А всички ние ще останем едни безименни и без-
лики в историята, защото позволихме позорът от полити-
ческата амбиция да се превърне във фарс. Непростимо. 

Апостолът, като Иисус в бестселъра „Скитникът евре-
ин“, следва да ни заплюе и прокълне - да се скитаме за 
вечни времена, за това, че го предадохме. А сега се поди-
грахме и на паметта му.
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Георги РУСИНОВ 
Силвия ШаТЪРОВа

На 1 март 2020-а трябва 
да стартира новата тол сис-
тема. Преди дни премиерът 
Бойко Борисов разпореди 
на шефа на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (б.а. - 
АПИ) Георги Терзийски да 
ходи като глашатай по пло-
щадите и да съобщава, че 
няма да има винетки. При-
чина бе недоволство на хо-
ра от столични квартали от 
излязла информация, че ще 
плащат винетки, за да стиг-
нат до София.

Проверка на „Черномор-
ски фар“ за това как стоят 
нещата в Бургас показа, че 
тук все още селата към об-
щината чакат глашатаите 
на АПИ, които да кажат – 
ще плащат ли винетки, или 
не. На територията на об-

щината това са де-
сет села и град 
Българово. 

Bcички oбщини, 
кoитo иcкaт 
ocвoбoждaвaнe нa 
yчacтъци oт 
плaтeнaтa пътнa 
мpeжa oт винeтнa 
тaкca, щe имaт въз-
мoжнocт дa гo 
нaпpaвят възмeзд-
нo – кaтo плaщaт зa 
пoддpъжкaтa им. 
Toвa зaяви ми-
ниcтъpът нa pe-
гиoнaлнoтo paзви-
т и e  и 
блaгoycтpoйcтвoтo 
Пeтя Aвpaмoвa. Зa 
дa ce възпoлзвaт oт 
тaзи възмoжнocт, e 
нyжнo дa пoдaдaт 
иcкaнe в Aгeнция 
„Пътнa инфpacтpyк-
тypa“ c oбxвaтa и 

дължинaтa нa oтceчкитe.
Aгeнциятa щe cключи 

cпopaзyмeниe c тяx, кaтo 
мecтнитe влacти щe 
пoeмaт пoддъpжaнeтo нa 
тpaceтaтa. Пpи cключ-
вaнe нa тaкивa 
cпopaзyмeния, щe бъдe 
пpoмeнeнo и пpaви-
тeлcтвeнoтo peшeниe  
№ 959 oт дeкeмвpи 2018-а, 
кaтo пътищaтa щe бъдaт 
извaдeни oт oбxвaтa нa 
плaтeнaтa пътнa мpeжa 

c винeтнa тaкca.
Aгeнция „Пътнa ин-

фpacтpyктypa“ e oтвopeнa 
към пpeгoвopи c вcякa eднa 
oбщинa, кaзa oщe Aвpaмoвa. 
Peгиoнaлният миниcтъp 
нaпoмни, чe пpeз минaлaтa 
гoдинa пpeмиepът Бoйкo 
Бopиcoв пpизoвa вcички 
oбщини, кoитo иcкaт 
peпyбликaнcки yчacтъци нa 
тяxнa тepитopия, дa бъдaт 
ocвoбoдeни oт плaщaнe нa 
винeткa, дa пoдaдaт зaявлe-
ниe тe дa cтaнaт oбщинcки. 
B paмкитe нa eднa гoдинa 
имaшe зaявлeния oт oбщи-

Георги РУСИНОВ

Бургас почете паметта на Апостола на свобода-
та – Васил Левски, с две факелни шествия. И две-
те стартираха в един и същи час – 18:00 часа на 19 
февруари. 

ВМРО-Бургас по традиция тръгнаха от площад 
„Тройката“, където се събраха над 100 души. Те 
преминаха през централната улица „Александров-
ска“, покрай сградата на Община Бургас и се на-
сочиха по „Богориди“. Шествието им приключи 
пред паметника на Апостола в Морската градина.

ОЗБГ, които също от няколко години провеждат 
свое факелно шествие, пък стартираха тазгодиш-
ното си от площад „Атанас Сиреков“ пред Община 
Бургас. Двадесетина души се насочиха към „Бого-
риди“ и от там към монумента на Левски.

Впечатление направи, че много млади хора взе-
ха участие и в двете шествия, като дори заведоха 
децата си. Разделението обаче също се наби на 
очи. Дано някога видим едно общоградско факел-
но шествие, в което всички ние, без значение от 
политическите си пристрастия, се включим.

Бургас почете Апостола 
с две факелни шествия

Леко увеличение в броя на 
безработните за януари

„Черноморски фар“

Леко увеличение в броя на безработните 
се наблюдава за месец януари спрямо де-
кември. Това каза пред журналисти Живко 
Янакиев, директор на „Бюро по труда“ – 
Бургас, съобщава Радио „Фокус“ – Бургас. 

По думите на Янакиев тенденцията е ти-
пична за началото на годината и се дължи 
на по-големия брой новорегистрирани 
безработни в сравнение с тези, които от-
падат от регистрация.

„Хубавото е, че наред с повечето безра-
ботни, повече лица започнаха работа. То-
ва се наблюдава както спрямо декември, 
така и спрямо януари миналата година. 
Засега тази тенденция се запазва и през 

февруари. Надявам се, че тази тенденция 
- към намален брой безработни и увели-
чен брой на лицата, започнали работа, ще 
се запази до края на годината. Към края 
на месец януари 2020-а година броят на 
регистрираните безработни е 4481 - със 
122 повече в сравнение с декември, но с 
90 души по-малко от януари 2019-а година. 
Като равнище на безработицата това оз-
начава 3.89%, при среден за страната - 
6.35%. Това означава, че на фона на стра-
ната, стоим добре", отбеляза той. 

Янакиев добави, че заявените свободни 
места през месец януари е 340, което е 
доста повече в сравнение с декември 
2019-а година.

„Половината от заявените места са 

свързани с предстоящия туристически се-
зон. Към днешна дата повече от полови-
ната са в сферата на туризма и свързани-
те с него дейности. По отношение на 
структурата, по-голям е броят на реги-
стрираните жени в Бюрото по труда, а 
колкото до младежите - за радост, про-
дължава добрата тенденция към намаля-
ване на техния относителен дял в сравне-
ние с предходни години в общия брой на 
безработните".

По думите му по отношение на образо-
вателната структура близо половината от 
регистрираните лица в Бюрото по труда - 
Бургас са със средно образование, 25% 
са с висше и още толкова са с основно 
или по-ниско образование.

Бургаските села За винетките:
4 Общината изчаква повече 
информация от БГТОЛ

4 След искане на кмета 
Николов, четири квартала 
бяха изключени от обхвата 
на системата

ЗА ЩО
Прекрачихме границата 

и полетяхме към 
бездната на срама

„Винаги съм приемал днешния ден като ден за смирение. Да 
скандираш и освиркваш пред паметника на най-големия ни наци-
онален герой в София, е не само признак на лош вкус, но и на ло-
шо възпитание. А после имаме претенции, че възпитаваме децата 
на България“, написа кметът на Бургас.

Вчера в социалните мрежи се завъртя и познатият образ 
на глашатая по Чудомир, разбира се актуализиран 

Жителите на бургаските квартали още през ми-
налата година бяха изключени от картата за за-
дължителна винетка

Макар и културно Бургас също посрещна разделен черната дата с две отделни факелни шествия
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Панайот ГеОРГИеВ

Делото за разрушената дюна на 
Каваците е прекратено от Окръжен 
съд – Бургас, съобщават от съда. 
Припомняме, че скандалният слу-
чай е от началото на 2019-а и беля-
за поредицата от казуси с наруше-
ния по Южното ни Черноморие. То-
гава 46-годишният бургазлия Иван 
Нончев плати по 1000 лева на два-
ма мъже – 24-годишният племенник 
на кмета на село Равадиново Ма-
нол Пазвантов и още един 18-годи-
шен младеж да заличат дюна, на-
мираща се в частния му имот. 
Пазвантов е обвинен като извър-
шител на деянието, а на 18-годиш-
ният младеж не са повдигнати об-
винения, тъй като нямало доказа-
телства, че е участвал.

След доста заседания, експерти-

зи и свидетелски показания, съдът 
е констатирал, че се установяват 
нови факти, различни от събраните 
доказателства в хода на съдебното 
следствие. 

„Съдът следва да разгледа дело-
то в рамките на фактическите по-
ложения, посочени в постановле-
нието. Когато установи нови, съдът 
прекратява делото и го връща на 
държавното обвинение“, пише в 
решението на магистратите.

Изслушани са били две нови екс-
пертизи, които са установили про-
тиворечия и несъответствия с об-
стоятелствената част на обвинени-
ето. На първо място, дюнните мес-
тообитания и по-конкретно увреде-
ният участък не бил унищожен, а 
увреден. На второ място, повреде-
ната дюна не се намирала в имота, 
собственост на Иван Нончев.

„Черноморски фар“

Кръстовището между улиците 
„Стамополу“ и „Иглика“ в При-
морско вече е изцяло преобра-
зено. Вече няма и помен от то-
ва, което представляваше въ-
просният участък преди някол-
ко месеца. Първата копка бе 
направена на 20 септември 2019  
и се очакваше ремонтните дей-
ности да приключат до начало-
то летния сезон тази година. 
Освен пътя, в близост до място-
то бяха изградени и детска площадка, 
паркинг, озеленяване, подмяна на съ-
ществуващата канализационна систе-
ма и осигуряване на достъп до морски 
плаж. Стойността на проекта е 1,6 

млн. лева, като финансирането е изця-
ло държавно.

Така за новия туристически сезон 
пътят за Перла ще посрещне туристи-
те с преобразено кръстовище.

кРИмИ

Блъснаха 
велосипедист, 
шофьорът 
избяга

74-годишен велоси-
педист е бил блъснат, 
съобщиха от пресцен-
търа на Областна 
дирекция на МВР-
Бургас. Инцидентът е 
станал на бургаската 
улица „Димитър 
Димов“ до болница 
„Лайф Хоспитал“. 
Тогава неустановен до 
момента автомобил 
блъска неправилно пре-
минаващият през път-
ното платно от болни-
цата към Атанасовско 
езеро велосипедист. 
Вследствие на удара 
мъжът от бургаския 
комплекс „Изгрев“ е с 
фрактура на таза, но 
без опасност за живо-
та. Настанен е за лече-
ние в УМБАЛ-Бургас в 
о т д е л е н и е 
„Ортопедия“. По случая 
е образувано досъдеб-
но производство.

Хванаха 
надрусан 
руснак зад 
волана

31-годишен продъл-
жително пребиваващ в 
Созопол руснак е бил 
хванат надрусан зад 
волана, съобщиха от 
пресцентъра на 
Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Мъжът е 
спрян за проверка на 
пътя Созопол – Бургас, 
в близост до 
Черноморец от служи-
тели на Районно упра-
вление – Созопол. 
Тогава констатирали, 
че руснакът шофира 
след употреба на нар-
котични или упойващи 
вещества – канабис. 
Водачът отказал да 
даде кръв и урина за 
химичен анализ. 
Задържан е за срок до 
24 часа. В апартамента 
му в Созопол пък са 
открити и иззети шест 
саморъчно свити цига-
ри с марихуана. 

Задържаха 
двама за 
кражба на 
проводници

Двама криминално 
проявени на 17 и 46 
години са били задър-
жани от полицаите в 
Камено за кражба на 
медни електрически 
проводници, съобщиха 
от пресцентъра на 
Областна дирекция на 
МВР-Бургас. Кражбата 
те извършили в 
Захарния завод в 
Камено тази година на 
7 февруари. Двамата са 
от село Свобода. След 
като са задържани 
направили пълни само-
признания.

Прекратиха делото за 
разрушената дюна на Каваците

чакат глашатаи
ни, бяxa вoдeни пpeгoвopи, 
някoи ce oткaзaxa, инфop-
миpaxa oт миниcтepcкия 
пpecцeнтъp.

Припомняме, че Община 
Бургас се възползва по то-
зи начин в началото на ми-
налата година. Тогава в ин-
тересна ситуация макар и 
за малко изпаднаха бур-
газлии от четири кварта-
ла. 

Хората от Ветрен, Бане-
во, Рудник и Черно море бя-
ха изправени пред това да 
си закупуват винетки дори 
и за пътуването им до гра-
да. Поне така се подразби-
раше от интерактивната 
карта на новата ТОЛ-систе-
ма, която показва за кои 
пътища е необходимо заку-
пуването им. Тогава пъти-
щата до тези квартали бяха 
посочени в син цвят на кар-
тата, което означаваше за-
дължително закупуване на 
винетка.

Кметът Димитър Николов 
тогава се намеси решава-
що и след разговори с Път-
ната агенция, отсечките, ка-
саещи горепосочените 
квартали, бяха премахнати 
от пътищата, задължени за 

пътуване с винетка.
Все още обаче не става 

ясно дали само съставни 
към общината селища ще 
могат да бъдат изключвани, 
т.е. такива с кметски на-
местник, или всички насе-
лени места. В Бургас наме-
стници има само в селата 
Брястовец, Миролюбово, 
Братово и Димчево. 

Село Маринка например 

е разположено на между-
народния път Е87. Наш ре-
портер потърси новоизбра-
ния кмет Любомир Узунов 

по темата. 
„Ние се водим село, а не 

квартал. Мисля, че хората 
биха казали, че няма да ис-
кат да плащат, но според 

мен за съжаление сме точ-
но в графата от тези, които 
трябва да купуват винетки. 
Ако бяхме квартал щеше да 
е друго“, коментира той, но 
обясни, че не е на 100% си-
гурен.

От Община Бургас заяви-
ха пред Черноморски фар“ 
че изчакват още информа-
ция от БГТОЛ, за да се види 
кои села или селища ще 
трябва да плащат винетки и 
кои не. Очакваме такава 
информация, за да знаем 
какво да поискаме от АПИ“, 
заявиха от пресцентъра на 
администрацията.

 Проблемът е, че и инте-
рактивната карта на сайта 

на БГТОЛ е неактивна. По 
всяка вероятност тя е вре-
менно свалена точно зара-
ди тези проблеми с населе-
ните места в цялата стра-
на.

А не остава и много вре-
ме до 1 март, когато трябва 
да стартира новата тол сис-
тема. Именно нейните ка-
мери ще ни засичат дали 
имаме електронни винетки, 
или не и затова тези въпро-
си касаят най-вече хората, 
които пътуват без винетки. 
За всеки друг, който така 
или иначе си купува годиш-
на винетка, драмите около 
старта на тол системата не 
трябва да го вълнуват.

ПРеДи

Преобразиха кръстовище 
в Приморско

СеГа

Обвиняемите Манол Пазвантов (вляво) и Иван Нончев (вдя-
сно) засега ще си отдъхнат

Маринка е едно от селата, чакащи повече инфор-
мация дали ще купуват винетки



Михаил КОЛЕВ

След над три часа де-
бати и спорове бюджетът 
на община Средец, който 
е с макрорамка 18,5 ми-
лиона лева, бе приет в 
Общинския съвет. Кметът 
инж Иван Жабов го опре-
дели като добре баланси-
ран, който е само малка 
част от цялостната чети-
ригодишна визия за про-
мяна на града. 

„Няма как само с един 
Бюджет за 2020 година да 
определим бъдещето раз-
витие на нашия град. Още 
в надпреварата за ман-
дат 2019-2023 година казах 
своята визия и какво ще 
осигурим, за да можем да 
развием бизнес средата в 
Средец“, заяви пред вест-
ник „Черноморски фар“ 
градоначалникът.

Капиталовата програма 
на общината тази година е 
в размер на 1 милиона и 
100 лева. От тях 35 000 лева 
ще бъдат дадени за заку-
пуването на нова линейка 
към МБАЛ-Средец, както 
и 15 000 лева за ехограф 
в медицинския център. 15 
000 лева ще бъдат заде-

лени и за зъболекарски 
стол в здравния кабинет 
на СУ „Св. св. Кирил и 
Методий“. 

Предвидени са средства 
и за основни ремонти на 
пътните отсечки между се-
лата Загорци-Суходол, от 
разклона на село Малина-
Орлинци-Суходол, Факия-
Момина църква, Долно 
Ябълково-Горно Ябълково, 
Бистрец-Проход, а ако 
има останало финанси-
ране, ще бъдат вложени 
пари и за ремонт до село 
Кубадин или от Средец до 
Проход. 

„Ще продължим да ре-
монтираме улици и в са-
мия Средец. Това ще ста-
не по улиците „Янтра“, 
„Добруджа“, „Чавдар“, 
„Козлодуй“ ,  „Андон 
Николов“, „Тодор Байлов“ 
и „Стою Атанасов“. В се-
лата Дебелт и Драчево 
също ще има ремонт на 
улици, но там ще стане 
ясно на по-късен етап как-
ви суми ще бъдат вложе-
ни, тъй като това евентуал-
но може да се случи през 
юни, когато се прави ак-
туализация на бюджета“, 
допълни Жабов.

На три улици се предвиж-
да смяна на тротоарите - 
„Дунав“, „Тодов Павлов“ и 
„Георги Кирков“. 

Относно проектите в мо-
мента се подготвя мащаб-

ният такъв за втора част 
на Археологическия ре-
зерват край село Дебелт. 

„Имаме още малко вре-
ме за кандидатстване за 
него. По проект ще бъдат 

направени и два инфор-
мационни центъра в села-
та Голямо Буково и Долно 
Ябълково. Двете села са 
отправни точки към ме-
галитната история на об-
щина Средец в Странджа 
планина. Готови сме и да 
кандидатстваме по про-
екти за трансгранично 
сътрудничество с Турция, 
имаме нашите идеи“, раз-
кри кметът на Средец.

Тези дни е пристигнало 
уведомление от Държавен 
фонд „Земеделие“, от кое-
то става ясно, че община 
Средец е одобрена за фи-
нансиране на възстановя-
ване на гори, пострадали 
при пожари. Благодарение 
на това ще бъдат възста-
новени около 600 дка из-
горели площи.

В спорта финансово 
подпомогнати ще бъдат 
отборите по футбол, бор-
ба, волейбол, яхтклубът, 
ще бъде подкрепен и мест-
ният кикбоксьор Живко 
Гюров. 

При сметопочистване-
то Иван Жабов призна, че 
там се изпитват леки за-
труднения, тъй като реги-
оналното сметище в село 

Братово е доста далече от 
Средец, а освен това авто-
мобилите за тази дейност 
са доста стари и се случва 
да аварират по пътя. 

„При всяка една авария 
на тези автомобили се на-
рушава графикът, зато-
ва понякога се получава  
т.нар. „язви“ в някои от се-
лата или в града. Засега се 
справяме, имаме задъл-
жения към РИСОВ-Бургас, 
които ще покрием. Ще за-
купим още една кола за 
сметосъбиране и извоз-
ване. Смятам, че с всич-
ки тези средства, които 
сме предвидили, градът 
ни ще си остане чист и зе-
лен, каквото е желанието 
на всички нас“, каза още 
кметът на общината.

Жабов добави, че няма 
да има време през насто-
ящата година да се за-
върши инфраструктурата 
на града и някои от пред-
видените ремонти на ули-
ци ще бъдат продължени. 
Време през 2020 година 
няма да има и за ремонт 
на спортната зала и пар-
ка, както и да се подобри 
средата в Средец за биз-
нес и инвестиции.
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По морето - акцент са обекти  

Иван Жабов: Бюджет 2020 е само една  
част от визията за развитието на Средец

Георги РУСИНОВ

Капиталовата програ-
ма на Община Созопол 
в Бюджет 2020 е крайно 
недостатъчна за какво-
то и да е. Това обяви още 
по време на обсъждани-
ята в зала кметът на об-
щината Тихомир Янакиев. 
Първоначалният бюджет, 
който бе изготвен, претър-
пя промяна след указания 
на Министерството на фи-
нансите. На практика това 
означава, че общината 
няма да може да реализи-
ра нито един от важните си 
обекти през годината, зара-
ди наложената финансова 
дисциплина от министър 
Владислав Горанов. 

Капиталовата програма е 

в размер на 4 633 725 лева, 
като собствените средства 
са 1 375 061 лева. Близо 
600 000 лева отиват за ре-
монт и поддръжка на улич-
ната мрежа в общината. С 
320 000 лева субсидия пък 
ще бъде ремонтиран пъ-
тят Созопол – Равадиново. 
Още 179 000 лева субсидия 
ще отидат също за ремонти 
на пътища между населени 
места в общината. Ще бъде 
реконструиран и рехабили-
тиран общинският път Атия 
– Равна гора в размер на  
1 713 806 лева. Със собст-
вени средства пък община-
та ще закупи автовишка за 
70 000 лева. 

340 000 лева собствени 
средства общината е отде-
лила за проектиране и из-

пълнение на енергоспес-
тяващи мерки и дейности 
по модернизация, рекон-
струкция, интелигентно уп-
равление и енергиен ме-
ниджмънт на системата 
за улично осветление на 
община Созопол. Два об-
щински паркинга ще бъ-
дат оборудвани със соф-
туер и монтаж на паркинг-
системи.

Иначе цялата рамка на 
парите, с които ще разпо-
лага морската община през 

2020-а, е 24 360 000 лева. 
Първата година от манда-

та на Янакиев се оказва за 
гасене на пожари. Трябва 
да бъдат разплатени всич-
ки задължения, останали от 
„ерата Рейзи“. Те са в раз-
мер на 3 634 867 лева, като 
освен тях общината тряб-
ва да погаси задължения 
в размер на 1 200 000 лева 
към банката заради тегле-
ните заеми от предходно-
то управление. За догодина 
задълженията към банката 

ще са 2 400 000 лева, пояс-
ни градоначалникът.

В списъка на Годишната 
програма за управление 
и разпореждане с имо-
ти общинска собстве-
ност за 2020-а като пър-
востепенен обект от об-
щинско значение е вклю-
чен „Изграждане на улич-
на канализационна мрежа 
за битово-фекални води за 
квартали по плана на село 
Равадиново“.

Парите за обекти - 
крайно недостатъчни

В СОЗОПОЛ

Тихомир Янакиев ще гаси пожари 
в първата година от мандата си

В Сунгурларе ще наблегнат на ремонти
Община Сунгурларе ще 

разполага с 13 974 215 лева 
през 2020-а. Това е макро-
рамката на бюджета на общи-
ната, който бе приет от мест-
ния парламент. Капиталовата 
програма на общината е в 
размер на малко над 5 ми-
лиона и половина лева. През 
2019-а тя бе близо 6 300 000 
лева. Репортерска проверка 
на „Черноморски фар“ показ-
ва, че една част от посоче-
ните по-долу обекти са били 
в капиталовата програма и 
през изминалата година.

Общинският план за дей-
ността през 2020-а ще вклю-
чи ремонт на: пътя Лозица 
– Огнен – Терзийско, на път 
село Съединение от квартал 
„Морава“ до гара „Завет“, 
на път Съединение от гара 
„Завет“ до село Ведрово. 
Ремонтите на четвъртоклас-
ната пътна мрежа ще стру-

ват над 600 000 лева на об-
щината. 

Ще бъдат ремонтирани още 
и покривът на ОУ „Христо 
Ботев” в село Лозарево и на 
улици в Сунгурларе. Почти 
180 000 лева пък отиват за 
ремонти на кметства в насе-
лени места, а точно 200 000 
лева ще се осигурят за ре-
монта на детска градина в 
село Грозден.

Предвидена е реконструк-
ция на водопроводна мре-
жа на територията на общи-
на Сунгурларе в размер на 
близо 3 милиона и полови-
на лева, изграждане на ком-
бинирана спортна площадка 
за минифутбол, баскетбол и 
волейбол в село Славянци 
за 47 596 лева и рекултива-
ция на общинско депо за би-
тови отпадъци на землище 
Балабанчево.

Община Сунгурларе е пред-

видила средства в бюдже-
та за закупуване на различ-
ни превозни средства и тех-
ника, сред които мини челен 
товарач, самосвал, трактор, 
детски съоръжения за село 
Подвис и село Садово, лек 
автомобил по програмата 
„Патронажна грижа”, на ком-
пютърна техника и специали-
зиран счетоводен софтуер. 

В бюджета се предвиж-
да изготвяне на техниче-
ски проект за обект стади-
он и спортна зала към него 
в Сунгурларе. През топлите 
дни на годината е заложено 
организиране на крос кънтри 
– „Сунгурларска долина”.

От приходната част на бю-
джета става ясно, че община-
та ще събере почти милион и 
половина лева повече от да-
нъци и такси спрямо 2019-а. 
Разходната част обаче също 
нараства с толкова.

на
 д

ен
я

Те
м

а
C

y
 a

n
M

a
 g

e
n

 ta
Y

e
l l

o
w

B
la

ck

C
y

 a
n

M
a

 g
e

n
 ta

Y
e

l l
o

w
B

la
ck



30 296 999 лева е бюдже-
тът на община Карнобат за 
2020-а. 5 607 375 лева е ка-
питаловата програма. От 
тях 1 754 915 лева са заде-
лени за ремонт на улици. 
Другото голямо перо в про-
грамата е за рекултивира-
нето на депото за битови 
отпадъци. Над 2 милиона и 
половина са предвидени за 
целта. Пътят Аспарухово – 
Смолник ще претърпи осно-
вен ремонт, като общината 
е отделила 700 000 лева за 
това. Карнобатлии ще имат 
възможност околоблокови-
те им пространства да бъ-
дат благоустроени срещу 
200 000 лева. 

100 000 лева са заделе-
ни пък за благоустрояване-
то на пространството меж-
ду НЧ „Димитър Полянов“ 
и Районен съд – Карнобат. 
25 000 лева ще отидат за 
подмяна на компютрите на 
администрацията и по кмет-
ствата в общината. В сфера-
та на здравеопазването об-
щината ще прехвърли 21 500 

лева на МБАЛ-Карнобат за 
закупуване на апарати за хе-
модиализа.

Кметът Георги Димитров 
коментира, че продължава 
работата по санирането на 
блокове в града. Всички ад-
министративни сгради вече 
са готови. Общината ще кан-
дидатства и с проекти за още 
10 жилищни блока. 

25 000 лева са предвиде-
ни за проучване и органи-

зация на транспортната схе-
ма. По думите на градона-
чалника, колкото и да е ма-
лък Карнобат, има серио-
зен проблем в транспорта. 
Обмисля се дори вариан-
тът за въвеждането на „синя 
зона“ в ЦГЧ.

Сградата на млечната кух-
ня е готова и всеки момент 
ще влезе в експлоатация. 
Строи се и сграда на поли-
цията.
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З А П О В Е Д
№ РД-09-067/18.02.2020 г.

гр. Камено

На основание чл. 44, ал.1, т. 1, т. 7 и ал. 2, от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 71, чл. 77 и сл. от НРПУРОИ и в изпълнение на 
решение на Общински съвет Камено по т. 13 от Протокол № 
3 от 16.12.2019г.

З А П О В Я Д В А М :
I. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отда-

ване под наем на терен – Петно за разполагане на премества-
ем обект, за срок от 5 /пет/ години, при начална тръжна цена 
и стъпка на наддаване, както следва:

Петно за разполагане на преместваем обект, находя-- 
що се в УПИ XI, кв. 43, по плана на гр. Камено, общ. Каме-
но, обл. Бургас, с площ 12.00 кв.м. ид.ч.; 

Начална тръжна цена – 24.00 /двадесет и четири/ лева, 
месечен наем, без включен ДДС.

Стъпка за наддаване – 2.40 /два лева и четиридесет сто-
тинки/ лева, без включен ДДС (Предложенията за наддава-
не в търга не могат да бъдат по-малки от 10% от първоначал-
ната тръжна цена).

Депозитът за участие в търга е в размер на 2.40 /два лева 
и четиридесет стотинки / лева.

II. Търгът за отдаване под наем на Петно за разполага-
не на преместваем обект, находящо се в УПИ XI, кв. 43, по 
плана на гр. Камено, с площ 12.00 кв.м. ид.ч., ще се про-
веде в гр. Камено в сградата на общинска администрация 
Камено на 06.03.2020 г. от 10:20 часа. 

III. Условия за участие: в търга могат да участват физиче-
ски лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрира-
ни по Търговския закон.

IV. Място и срок за получаване на тръжна документа-
ция за участие в търга: Тръжната документация за участие 
в търга се получава в сградата на Община Камено, гр. Каме-
но, ул. “Освобождение” № 101 в Центъра за услуги и инфор-
мация на гражданите, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 
часа до 05.03.2020 г. 

Цената на комплекта тръжна документация е 12.00 лв. с 
включен ДДС, платими в брой на касата на Общината.

V. Условия за плащане на цената и депозита: плащания-
та се извършват в български левове по банкова сметка на Об-
щина Камено – ВIC: FINVBGSF, IBAN-BG22FINV915033KA225801, 
„Първа Инвестиционна Банка” АД или на касата в ЦУИГ на Об-
щина Камено. 

VI. Информация за имота, обект на търга, е изложена в об-
щината и на интернет страницата на Община Камено www.
kameno.bg

VII. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден 
до 05.03.2020г. от 09:00 до 16:00 часа, с представител на Об-
щината, след представяне на платежен документ за закупена 
тръжна документация и предварителна заявка.

VIII. УТВЪРЖДАВАМ следната тръжна документация: 
Заявление за участие – образец; 

Декларация, че участникът не е лишен от право да упраж-
нява търговска дейност;

Декларация, че участникът не е обявен в несъстоятелност; 
Декларация, че участникът е запознат с регламента за учас-

тие в търга; 
Декларация за оглед на имота; 
Регламент за участие; 
Проект на договор за наем; 
Решение на общински съвет; 
Препис от настоящата заповед;
Наддавателно предложение – образец;
 IX. Кандидатите следва да представят в запечатан, непро-

зрачен плик, върху който се посочват имената на физическо-
то лице, ЕГН, съответно наименованието на търговеца, Единния 
идентификационен код (ЕИК), както и обекта, за който канди-
датства. Документите се подават до 16:00 часа на 05.03.2020 
год. в Община Камено, като в запечатания плик се слагат след-
ните задължителни документи за участие: 

Заявление за участие;
Документ за заплатен депозит за участие; 
Документи, установяващи самоличността на участника. Ко-

гато участникът е физическо лице се представя копие от лич-
на карта. Когато участникът е юридическо лице се представя 
документ за регистрация или посочване на ЕИК по чл. 23 ЗТР. 
Допустимо е представяне на извадка от електронната страница 
на Търговския регистър на Агенция по вписванията. 

Декларация – 4 броя по образец; 
Документ за закупена тръжна документация; 
Наддавателно предложение (цена), което се поставя в от-

делен, запечатан, непрозрачен плик, подписан и надписан от 
кандидата с посочване на имената му, както и обекта, за който 
кандидатства. (Наддавателното предложение представлява 
посочване на началната тръжна цена, броя на стъпките, с 
които кандидатът предлага същата да бъде увеличена, как-
то и посочване цифром и словом на конкретно предложена-
та цена). За валидно се приема наддавателно предложение, с 
което е направена поне една стъпка, над началната цена. Вся-
ко предложение, представено в незапечатан плик или което не 
съдържа изискуемите данни е недействително. 

Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се 
участва чрез пълномощник. Копие от личната карта на пъл-
номощника. 

X. При неявяване на кандидати, следващ търг ще се проведе 
на 13.03.2020г. от 10:20 часа. Закупуване на документи, вна-
сяне на депозит и подаване на заявления за участие в повтор-
ния търг се извършва до 16:00 часа на 12.03.2020г.

Настоящата Заповед да се публикува в местен ежеднев-
ник, на страницата на Общината в интернет и да се обяви на 
видно място в общинската администрация в 3-дневен срок от 
нейното издаване.

ЖЕЛЬО ВАРДУНСКИ / П /
Кмет на Община Камено 

Заповедта е обявена на таблото за обяви на 19.02.2020г.

на туристическата инфраструктура, 
в останалите - пътища и паркове 

Иван Жабов: Бюджет 2020 е само една  
част от визията за развитието на Средец

Капиталовата програ-
ма на община Руен е бли-
зо 2 милиона лева. По 
думите на кмета на об-
щината Исмаил Осман 
тя ще е достатъчна за 
реализиране на проек-
ти във всички населе-
ни места.

„Това са ремонти на 
улици, общински сгра-
ди по населените места, 
чакълиране на места на 
банкети от четвъртоклас-

на пътна мрежа. За аб-
солютно всички населе-
ни места са включени по 
една-две улици, или ре-
монт на общински сгра-
ди. Няма ощетени села“, 
добави той.

Иначе образование-
то е основният приори-
тет в Бюджет 2020 на об-
щина Руен. Това комен-
тира пред „Черноморски 
фар“ Осман. Общинският 
съвет прие бюджет от 

26 460 327 лева, като по-
вече от половината – 
13 484 000 лева са за об-
разование.

„Миналата година за 
образование парите бяха 
11 958 000 лева. Тази го-
дина разликата е близо 
милион и половина по-
вече. Основно разлика-
та от 1 115 000 лева е за 
училищата. Тя е от увели-
чението на заплатите на 
учителите. Т.е. за един 

ученик единният разхо-
ден стандарт е увеличен 
и поради това идва раз-
ликата. За целодневни-
те детски градини мина-
лата година сме задели-
ли 2 313 000 лева, тази са 
2 800 000 лева. Големите 
училища имат пари за ре-
монти, но по-малките ня-
мат достатъчно бюджет и 
ние като община помага-
ме и правим текущи ре-
монти“, заяви Осман.

Обмислят въвеждане на 
„синя зона“ в Карнобат

Всички руенски села са включени 
в бюджета на общината

Исмаил Осман

C
y

 a
n

M
a

 g
e

n
 ta

Y
e

l l
o

w
B

la
ck

C
y

 a
n

M
a

 g
e

n
 ta

Y
e

l l
o

w
B

la
ck



„Черноморски фар“

По инициатива на кмета 
Димитър Николов една от 
най-популярните сгради в 
Бургас ще бъде именува-
на. Тя е емблематична 
сцена за изява на творци 
от цялата страна и люби-
мо място за ценителите 
на изкуството. Десетки 

хиляди бургазлии и гости 
на града я посещават вся-
ка година, защото тя е 
Летният театър на Бургас. 
Кметът ще предложи на 
Общинския съвет сграда-
та да носи името на един 
световноизвестен бургаз-
лия. Това е диригентът 
Емил Чакъров.

Съгласно Наредбата за 

именуване и преименува-
не на общински обекти, 
се предвижда провежда-
не на обществено обсъж-
дане на предложението. 
То е насрочено за 
27.02.2020 г. (четвъртък) от 
17:00 часа в Заседателна-
та зала на Община Бур-
гас.

С именуването на Лет-

ния театър естествено 
развитие ще получи и дру-
га бургаска идея. През 
2019 година в Общината 
постъпи предложение от 
Инициативен комитет с 
председател проф. Минчо 
Минчев и Гражданско му-
зикално сдружение „Па-
мет за Емил Чакъров" с 
ръководител Радка Паму-

кова, за изграждане на 
паметник на големия ни 
диригент. Неговото пози-
циониране в близост до 
Летния театър ще допъл-
ни ансамбъла от скулпту-
ри на духовни личности и 
бележити бургазлии - там 
са Апостол Карамитев, 
Георги Калоянчев, Петя 
Дубарова, Христо Фотев.

Стра ни ца 6 21-23 ФЕВрУари 2020

КултурА
Чф

ПОКАНА 
за ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на Сдружение „Бургаска писателска общност“

на 30 март 2020 г., от 18:00 часа, в Дом на писателя
Дневен ред:

1. Отчетен доклад на Росен Друмев, председа-
тел на БПО.

2. Изказвания по доклада.
3. Доклад за финансовите средства, предоста-

вени от Община Бургас за 2020 г. на Милка Ива-
нова, секретар на БПО.

4. Доклад по извършените от Контролния съвет 

инвентаризации на Сдружението за 2019 г. от Сте-
фан Апостолов, председател на КС.

5. Отчет за разходваните през 2019 г. финансо-
ви средства от Миланка Карамфилова – счетово-
дител БПО.

6. Други.
От Управителен съвет 20.02.2020 г. 
Бургаска писателска общност - гр. Бургас

И тая зима без изненади не мина, 
само Бургас се размина.

Всеки се бори за стола (кокала), а 
месарят - как да пробута кокала.

Боже, Боже, как може за 1 500 000 ле-
ва да бъде освободен футболен бос!

- Защо твоят не гледа напред?
- Защото по рождение е кривоглед.

ХУМОР

СЪОБЩЕНИЕ
ПК "Начало" - с. Люляково, общ. Руен, уведомява всички свои 

членове кооператори, че на 28.02.2020 г. от 10:00 ч. в залата на 
читалище "Просвета" ще се проведе квартално събрание за избор 
на делегати за ГОС за отчетна 2019 г.

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Славка Хаджипанайотова 

и „ДЕГОРА 2019“ ООД, уведомяват всички заинтересувани физиче-
ски и юридически лица, че имат следното инвестиционно предло-
жение за изграждане на „Ограда в поземлен имот с идентификатор 
58356.503.499 по КК на гр. Приморско, Община Приморско“.

Лице за контакти: Райна Стоянова, Тел.: 0898545122

Съгласно заповед № РД-01-86/19.02.2020 г. 
на за кмет на общината

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОТКРИВА процедура по провеждане на публи-

чен търг с тайно наддаване за продажба на недви-
жим имот-частна общинска собственост, а имен-
но: ПИ №48619.505.995 по КККР на гр. Царево,  с 
площ от 348 кв.м., с трайно предназначение-ур-
банизирана, с АЧОС №2004/11.11.2019 г

  Начална тръжна цена – 22 620 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат 

по-малки от  първоначалната тръжна цена плюс 

10% . 
Срок за закупуване на тръжната документация 

от деловодството на Община Царево до 16,00 ч. 
на 09.03.2020г. 

 Срок за подаване на предложенията за учас-
тие- до 16,00 ч. на 10.03.2020г. 

Предложенията за участие се подават в дело-
водството на Община Царево в запечатани и не-
прозрачни пликове, със залепен етикет с наиме-
нованието на участника и имота.

Цена на тръжната документация-100 лева без 
ДДС и размер на депозит за участие -2262 лева 

-10 % от началната тръжна цена,  вносим по 
сметка на Община Царево - ВG65 STSA 
93003391581610, най-късно  до 09.03.2020г.

 Дата на отваряне на предложенията - 
11.03.2020г. , час-10,00 часа, място- заседател-
ната зала в сградата на Общинска администра-
ция Царево.-

Оглед на  имота  ще се извършва по искане на 
кандидата след закупуване на тръжната доку-
ментация, всеки работен ден до датата на про-
веждане на търга.

За контакт: Галина Вълева – тел. 0590550-24

ОБЩИНА  ЦАРЕВО
ОБЯВА

Емил Чакъров е най-
младият лауреат на кон-
курса по дирижиране на 
името на Херберт фон Ка-
раян. Дирижира Бостън-
ския симфоничен оркес-
тър, Израелската филхар-
мония, Френския нацио-
нален оркестър, Лондон-
ския симфоничен оркес-
тър, Оркестъра на Лос Ан-
джелис, Оркестър 
„Tonhalle“, Цюрих, Чеш-
кия филхармоничен ор-
кестър и много други. Той 
остава завинаги в истори-
ята на изкуството като 
Емил Чакъров от Бълга-
рия... и от Бургас.

Летният театър да носи 
името на Емил Чакъров

Кметът Николов с идея 



На 17 февруари 2020 
година кметът на Об-
щина Айтос проведе 
първа официална сре-
ща с дипломата от ка-
риерата г-жа Сенем 
Гюзел - Генерален кон-
сул на Република Тур-
ция в Бургас. Двамата 
обсъдиха възможност-
ите за двустранно съ-
трудничество и изра-
зиха готовност за раз-
витие на двустранни-
те връзки между об-
щините в България и 
Турция.

Кметът представи 
характеристиките, ис-
торическите и природ-
ните забележително-
сти на Община Ай-
тос. Г-жа Гюзел под-
черта намерението си 
да подкрепя и рабо-
ти за сътрудничество-
то и взаимоотношени-
ята във всички сфери. 
„За мен е много важно 
да се запозная с ръко-
водителите на местно 
ниво в обширния ни 
консулски регион. Ай-

тос е важен град за 
нас, днешната ми про-
грама включва и Руен. 
При всяка възможност 
посещавам общините, 
областните центрове, 
областните управите-
ли и кметовете”, зая-
ви г-жа Гюзел по вре-
ме на срещата с айто-
ския градоначалник.

Акцентът в работата 
на Генералния консул 
ще е заздравяване на 
приятелството между 
двата народа. „Меж-
ду нашите две стра-
ни има страшно голям 
потенциал за сътруд-
ничество. В последно 
време взаимоотноше-
нията ни се развиват 
изключително бързо. 
Увеличи се броят на 
посещенията на най-
високо ниво. В края 
на миналия месец ми-
нистърът на външните 
работи на Република 
Турция посети Бълга-
рия и осъществи мно-
го ползотворни срещи. 
Тези срещи ще про-

дължат и занапред. 
И ние, като диплома-
ти искаме да дадем 
нашия принос”, каза 
още г-жа Сенем Гюзел 
в Айтос.

До назначаването й 
за Генерален консул 
не е идвала в Бълга-
рия. „Била съм в мно-
го страни, но не и тук. 
България е една много 
важна за нас страна - 
съседна и приятелска. 
За нас, дипломатите 
от кариерата, е мно-
го важно да бъдем на-
значавани тук. В този 
смисъл, аз се чувст-
вам горда, че бях на-
значена за Генерален 
консул на Република 
Турция в Бургас”, при-
зна още г-жа Сенем 
Гюзел и обеща да пла-
нира периодични ра-
ботни визити в общи-
ните на областта.

Генералният консул 
беше впечатлена от 
разказа на кмета за 
природните, историче-
ски и архитектурни за-

бележителности на об-
щина Айтос и изрази 
желание да ги посети. 
С кмета коментираха 
възможностите за дву-
странни връзки в сфе-
рата на културата и ту-
ризма, като изразиха 
убеждението си, че до-
брите контакти в меж-
дусъседските отноше-
ния между български-
те и турските общини 
трябва да продължат 
да се развиват.

Преди това, г-жа Се-
нем Гюзел е работила 
в Куба, Париж и Вар-
шава. Непосредстве-
но преди да пристиг-
не в Бургас е била на-
чалник на отдела за 
Източна Африка в Ми-
нистерството на външ-
ните работи на Тур-
ция. 

Интервю на вест-
ник „Народен при-
ятел“ с г-жа Сенем 
Гюзел - Генерален 
консул на Републи-
ка Турция в Бургас, 
на стр. 3
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Община айтОс
с ъ о б щ е н и е

Уважаеми  данъкоплатци,

Информираме ви, че новите местни данъци и такси за 2020 годи-
на вече са изчислени и информацията за тях е налична на адрес: 

https://mdt.aytos.bg
както и на сайта на общината: 
www.aytos.bg. - „Проверка на задължения за местни данъ-

ци и такси”.
Проверката може да се извърши с PIN код, който е посочен 

в годишните данъчни съобщения, а може и да бъде получен лично 
или от упълномощено с писмено пълномощно лице в отдел ”Мес-
тни данъци и такси” на община Айтос. 

Задълженията могат да се плащат както следва:
- по банковата сметка на Община Айтос в 
ТБ ”АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ФЦ Айтос:
IBAN: BG 18 BUIN 9561 8400 4475 35, BIC: BUINBGSF 
по съответния код за вид плащане:
44 21 00 - за данък върху недвижимите имоти
44 24 00 - за такса битови отпадъци
44 23 00 - за данък върху превозните средства
44 34 00 - за други данъци
- с директно инкасиране на суми или пощенски запис за данъч-

но плащане във всяка станция на “Български пощи” ЕАД;
- във всички представителства на «банка ДсК» ЕАД на терито-

рията на страната;
- във всички офиси на оператора “Изипей” АД;
- по интернет чрез www. еpay.bg;
- в брой:
- за селата - в кметствата, при специалистите по административ-

но обслужване или при кметовете и кметските наместници. 
- за гр. айтос - в касите на отдела, разположени в Центъра за 

услуги и информация на гражданите/ЦУиГ/ в сградата на община-
та, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.00ч. За улеснение на данъ-
коплатците, на касите на отдела има инсталиран ПОс-терми-
нал, на който може да извършват плащания с дебитни карти. 
За тези плащания не се дължат банкови или други такси.

Първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, такса бито-
ви отпадъци и данъка върху превозните средства се внася в срок до 
30.06.2020г. Втората вноска се внася в срок до 31.10.2020г.

На предплатилите за цялата година в срок до 30.04.2020г. се 
прави отстъпка от 5 на сто. 

Невнесените в срок данъци и такса битови отпадъци се събират 
заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и дру-
ги подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

Първа официална среща на кмета Васил Едрев 
с Генералния консул на Рeпублика Турция

Кметът Васил Едрев и Генералният консул на Ре-
публика Турция в Бургас г-жа Сенем Гюзел

На 18 февруари Народно чита-
лище „Васил Левски 1869” - Айтос 
беше домакин на представянето на 
книгата „Незаличима диря - съдбата 
на малоазийските българи”, с автор  
доц. Тонка Василева, дългогодишен 
преподавател в Аграрен университет 
- град Пловдив.

Историята на малоазийските бъл-
гари и заселването им по нашите 
земи е темата, която вълнува автор-
ката. Акцентът на повествованието е 
върху следите, които те оставят, ду-
ховният им път и усъвършенстване, 
историята им по време на Балкан-
ската война, имущественият въпрос 
и дължимите обезщетения.

Посланието на книгата е към по-
томците на малоазийските българи 
- да предават на бъдещите поколе-
ния ценностите на техните предци - 
любов към рода и преклонение към 
родната земя. „Много важно е поко-

ленията след нас да знаят как-
ва е съдбата на малоазийските 
българи. Самата аз съм потомка 
на малоазийски българи. Споме-
ните на баба ми за драматична-
та им бежанска съдба са съпът-
ствали цялото ми детство, вряза-
ли са се в паметта ми. Изпълних 
и моя дълг да запазя част от спо-
мените за онова време - така ос-
тава жива паметта за дедите ни”, 
призна на срещата с айтозлии в 
Заседателната зала на Община 
Айтос доц. Василева.

Огромен интерес към книга-
та и гостуването на авторката в 
Айтос имаше от страна на пото-
мци на малоазийски и тракий-
ски бежанци.

Повече за гостуването на доц. 
Василева в Айтос и интервю-
то пред вестник „Народен прия-
тел“, четете в следващия брой.

Доц. Тонка Василева представи 
в Айтос книгата си за съдбата 

на малоазийските българи
Поканата към авторката е от НЧ „Васил Левски 1869”

Цветелина Драгиева 
- секретар на НЧ „Ва-
сил Левски1869” (вдя-
сно) представя доцент 
Василева



Общо 114 ученици участ-
ваха в традиционното об-
щинско състезание „Лъв-
ски скок”, което и тази го-
дина беше посветено на 
годишнината от гибелта на 
Васил Левски. На 18 февру-
ари, в База 2 на СУ „Хрис-
то Ботев” в надпревара 
за най-дълъг скок от мяс-
то дойдоха 64 момчета и 
50 момичета от всички об-
щински училища. Свои със-
тезатели не успя да изпра-
ти само ОУ „Светлина” - с. 
Тополица.

Лъвският скок при най-
малките момчета от ІІІ-ІV 
клас беше на Илия Асенов 
от ОУ „Атанас Манчев” - 
град Айтос, на второ място 
се нареди Хасан Юмер от 
СУ „Никола Й. Вапцаров” 
- град Айтос, а на трето - 
Антон Иванов Георгиев от  
СУ „Христо Ботев” - град 
Айтос. При момчетата от 
V-VI клас, наградата за пър-
вото място грабна Киро 
Асенов от ОУ „Атанас Ман-
чев” - град Айтос, втори 
остана  Айтач Мехмед от  
СУ „Никола Й. Вапцаров” - 
град Айтос, а трети -  Ата-
нас Асенов от ОУ „Атанас 
Манчев” - град Айтос.

В III-та възрастова гру-
па - VII-VIII клас победата 
заслужи Лезван Желяз-
ков от ПГСС „Златна нива” 
- град Айтос, следван от 
Слави Славов - СУ „Нико-

ла Й. Вапцаров” - град Ай-
тос и Александър Радков - 
СУ „Никола Й. Вапцаров” - 
град Айтос.

При възрастова група 
IХ-Х клас фаворитът е Нико-
лай Георгиев - СУ „Христо 

Ботев” - град 
Айтос, втори е Ефе Назиф 
от СУ „Христо Ботев” - град 
Айтос, трети - Мехмед Мус-
тафа от СУ „Никола Й. Ва-
пцаров” - град Айтос.

При най-големите - ХI-

ХII клас, Халил Ахмед от 
ПГСС „Златна нива” - град 
Айтос постигна най-добрия 
резултат на състезанието, 
следван от Борис Асенов, 
също ученик в ПГСС „Злат-
на нива” и Атанас Живков 

от СУ „Христо Ботев” - град 
Айтос

При момичетата от ІІІ-
ІV клас най-успешна беше 
Фория Сонева от ОУ „Ата-
нас Манчев” - град Айтос, 
втора се класира Айше 
Сеид от ОУ „Христо Ботев” 
- с. Мъглен, трета - Айше Ха-
сан Сали от ОУ „Христо Бо-
тев” - с. Мъглен.

Във възрастова група 
V-VI клас първо място за-
служи скокът на Селиме 
Хасан Ахмед от ОУ „Хрис-
то Ботев” - с. Мъглен, втора 
се класира Гюлзаре Ариф, 
трета - Божидара Атана-
сова, и двете ученички в 
СУ „Христо Ботев” - град 
Айтос

При момичетата от VII-
VIII клас с титлата победи-
тел се поздрави Ивелина 
Стаменова от СУ „Никола 
Й. Вапцаров” - град Айтос, 
след нея се наредиха съ-
отборничките й от същото 
училище - Добромира Ва-
силева и Стефания Ранге-
лова.  При момичетата от 
IХ-Х клас победител стана 

Нефисе Хасан от СУ „Хрис-
то Ботев” - град Айтос, вто-
ра е Петя Красимирова от 
СУ „Никола Й. Вапцаров” - 
град Айтос, трета - Гюлай 
Гюнай от СУ „Христо Бо-
тев” - град Айтос.

Най-дълъг скок при мо-
мичетата регистрира по-
бедителката във възрасто-
ва група

ХI-ХII клас Мелис Мю-
мюн от СУ „Христо Бо-
тев” - град Айтос, нейна 
първа подгласничка ста-
на съотборничката й Бер-
на Метинова, третото мяс-
то заслужи Айгюл Назми от  
СУ „Никола Й.Вапцаров” - 
град Айтос.

„Лъвски скок” е любимо 
състезание за айтоските 
деца и младежи. Броят на 
участниците всяка година 
расте, а учителите по физи-
ческо възпитание от всич-
ки училища и тази година 
активно участваха в под-
готовката и провеждане-
то на традиционната над-
превара.

НП
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На 24 февруари тази година, на ре-
довно заседание на Общински съвет 
- Айтос, председателят Красимир Ен-
чев внася отчет  за  дейността на Об-
щинското търговско дружество „Ай-
тос – Автотранспорт” ЕООД за 2019 
година. В качеството си на едноли-
чен собственик на капитала, Общин-
ският съвет ще дебатира и гласува 
отчета на дружеството. 

Като търговско дружество със 
100% общинско участие “Айтос-Авто-
транспорт” ЕООД осъществява път-
нически превози с лиценз за меж-
дународен автомобилен превоз на 
пътници, валиден до 2025 година, из-
вършва автогарово обслужване и го-
дишни технически прегледи на МПС 
в собствен пункт за ГТП, оборудван 
и отговарящ на изискванията на На-
редба №2 на МТ. 

95% от приходите на дружество-
то са от автобусни превози, 3% - от 
технически прегледи и 2% - от дру-
ги. Дружеството приключва 2019 го-
дина с повече приходи, сравнено с 
минали години - 1 053 000 лв., при 
977 000 лв. за 2018 година, 961 000 
лв. - за 2017 година и 872 000 лв. - за 
2016 година. Приходите от автобус-
ни превози са в размер на 1 003 000 

лв., а разходите - 992 000 лв. Година-
та приключва със счетоводна печал-
ба от 11 000 лв., при 54 000 лв. сче-
товодна загуба през 2018 година. С 
0,03 лв/км са намалели разходите 
за 1 км пробег, сравнено с 2018 го-
дина, пише още в отчета на управи-
теля Койчо Пенчев. Но без печалба 
приключва дейността на пункта за 
годишни технически прегледи през 
миналата година. Реализирани са 
приходи от 31 300 лв., при разходи - 
46 585 лв. Сравнителни данни в от-
чета показват как намаляват прихо-
дите от пункта в годините. Причина-
та според управителя е непрекъсна-
то нарастващата конкуренция за из-
вършване на ГТП в града.

Разходите за издръжка на друже-
ството през миналата година са в 
размер на 1 051 000 лв., в това чис-
ло разходи за материали - 318 000 лв. 
и разходи за заплати - 441 000 лв. В 
анализа се посочват сравнителни 
данни за разходите от 2016 до 2019 г. 
и причините за повишаването им, въ-
преки “политиката на ръководство-
то за оптимизиране на експлоата-
ционните разходи”. Чувствително е 
увеличен размерът на разходите за 
винетни такси, а грипната ваканция 

довела до намаление на планирани-
те приходи от ученически превози в 
размер на 14 000 лв.

Проблемите на общинската транс-
портна фирма са свързани с нама-
ляващия брой на пътниците, особе-
но в рамките на общината, нелоял-
ната конкуренция на преминаващи-
те през града превозвачи и нелегал-
ните превози. Предизвикателство и 
през тази година ще е задължение-
то на дружеството да повишава раз-
ходите за възнаграждения. Негатив-
но влияние върху дейността на дру-
жеството оказват още дефицитът на 
квалифицирани автобусни водачи и 
нелоялната конкуренция при годиш-
ните технически прегледи.

Изводът на ръководството е, че въ-
преки условията на динамична и нес-
табилна икономическа и нормативна 
обстановка, “Айтос-Автотранспорт” 
ЕООД успява да финансира дейност-
та си в рамките на собствения капи-
тал. А средната брутна месечна за-
плата в дружеството расте - за ми-
налата година тя е 1028 лв.
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„Айтос-Автотранспорт“ ЕООД с повече 
приходи и разходи през 2019 година

ПокАНА
Управителният съвет на ТД „Чудни скали” - град Айтос, 

на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, кани на 15.03.2020 г. 
(неделя), от 9.00 часа, всички членове на Дружество-
то на Общо събрание, за отчет на дейността през 2019 
година, в Заседателната зала на Община Айтос, при 
следния

Дневен ред:
1. Отчет на дейността на ТД “Чудни скали” - град Ай-

тос за 2019 година.
2. Отчет на Ревизионната комисия за 2019 година.
3. Избор на делегат на Общото събрание на БТС в 

град София през месец май 2020 година.
4. Предложения и приемане на План за дейността на 

ТД „Чудни скали” - град Айтос за 2020 година.
5. Разни.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, 

събранието ще се проведе същия ден, от 9.30 часа, на 
същото място и при същия дневен ред.

Управителен съвет 
на ТД „Чудни скали” - град Айтос

• Тел. 0895 65 62 09 - про-
дава имот в с. Пирне - сел-
скостопанска сграда и къща 
за живеене.

• Тел. 0894 411125 - про-
дава 3 дка земя, 500 кв.м по-
стройка в регулация с нота-
риален акт.

• Тел. 0879033671 - про-
дава двустаен апартамент 62 
кв. м в Бургас, к-с “Зорница”, 
етаж ІІ-ри.

• Тел. 0888417267 - прода-
ва масивна двуетажна къща в 
град Айтос - застроена площ 
168 кв. м, на улица „Гарова» 
12, с двор -  обща площ на 
имота 511 кв. м. 

• Тел. 0882 24 93 90 - про-
дава тристаен апартамент 
в град Айтос - 68 кв. м, ет. 
2, мазе - 12 кв. м. Цена 58 
000 лв.

• Тел. 0894 411 125 - про-
дава лозе - 1дка + бунгало, 
между „Военно стрелбище” и 
„Набожна къща”

• Тел. 0898 440336 – Ди-
митър - продава 3.200 дка 

дворно място в регулация - с. 
Малка поляна или заменя за 
недвижим имот или земедел-
ски земи.

• Тел. 0887 01 98 80 - про-
дава лозе, УПИ І-490, кв. 32 
„Провадийско шосе”, 745 кв. 
м, нотариален акт.

• Тел. 0887 01 98 80 - про-
дава 2.5 дка празно двор-
но място в с. Дрянковец, УПИ 
V-48, кв.6, договор с EVN - 
12 kW, партида за вода, ски-
ца с виза за строеж, нотари-
ален акт.

• Тел. 0879590266 - про-
дава апартамент - 108 кв.м, 
на улица „Ради Боруков” 18. 
Цена по споразумение.

• Тел. 0888417267 - прода-
ва в Поморие - стария град: 
1.Боксониера, 27 кв. м, на 5 
мин. от плажа и на 5 мин. от 
центъра, тухла, обзаведена, 
цена 25800 евро. 2. Помеще-
ние в центъра на Поморие - 
Стария град, до църквата, удоб-
но за магазин, офис, ателие, 
20 кв. м, цена 23800 евро.

Малки обяви

транспортната фирма се отчита пред Общинския съвет

Койчо Пенчев - управител на 
“Айтос-Автотранспорт” ЕООД

Вече 15 години 
Общината и 
училищата 
организират 
традиционното 
състезание 



- Г-жо Гюзел, какъв е 
поводът за визитата Ви 
в Айтос?

- Все още съм нова на 
поста Генерален консул, 
назначението ми е от 
септември миналата го-
дина. За мен е много ва-
жно да се запозная с ръ-
ководителите на местно 
ниво в обширния ни кон-
сулски регион. Айтос е 
важен град за нас - бли-
зо е до Бургас. От тук ще 
пътувам за Руен, днеш-
ната ми програма включ-
ва и Община Руен. Вина-
ги когато имам възмож-
ност посещавам общини-
те, областните центрове, 
областните управители и 
кметовете.

- Били ли сте в този 
район преди да заеме-
те поста Генерален кон-
сул?

- В България никога не 
бях идвала - за мен това 
е една нова география. 
Била съм в много страни, 
но не и тук. България е 
една много важна за нас 
страна - съседна и при-
ятелска страна. За нас, 
дипломатите от кариера-
та, е много важно да бъ-
дем назначавани тук. В 

този смисъл, аз се чувст-
вам горда, че бях назна-
чена за Генерален кон-
сул на Република Турция 
в Бургас.

- За какво разговаря-
хте с кмета на община 
Айтос, какво научихте 
за Айтос и общината?

- Както споменах, това 

беше една опознавател-
на среща. Една от задачи-
те ни като дипломати е да 
открием потенциал за съ-
трудничество между на-
шите две страни, а също 
така - да развием прия-
телството между нашите 
народи. Говорихме какво 
съвместно можем да на-
правим за това развитие. 
Кметът ми разказа за Ай-
тос и общината и му бла-
годаря за информацията, 
която ми предостави.

- какъв ще бъде ак-
центът в работата Ви за 
развитие на взаимоот-
ношенията между ре-
гионите и общините на 
двете страни?

- Това, на което искам 
да акцентирам е още по-
вече да заздравим при-
ятелството между двата 
народа. Тъй като между 
нашите две страни има 
страшно голям потенци-
ал за сътрудничество. В 
последно време взаимо-
отношенията между на-
шите две страни се раз-
виват изключително бър-
зо. Увеличи се броят на 
посещенията на най-висо-
ко ниво. В края на мина-
лия месец министърът на 
външните работи на Репу-
блика Турция посети Бъл-
гария и осъществи много 
ползотворни срещи. Тези 
срещи ще продължат и за-
напред. И ние като дипло-
мати искаме да дадем на-
шият принос за тези вза-

имоотношения.
- Чухте от кмета за 

местните забележи-
телности. Проявявате 
ли интерес да ги посе-
тите?

- Да, ние с г-н Едрев сме 
се разбрали. Това е пър-
ва опознавателна визи-
та, ще имаме и други, ра-
ботни срещи. Надявам се, 
да имам възможността да 
посетя всички тези инте-
ресни места, за които ми 

разказа кметът. 
В България имаме и 

наши сънародници, кои-
то са български граждани 
- в Айтос също живеят та-
кива граждани. За нас те 
са мост на приятелство-
то и културата между на-
шите две страни. Ние ги 
поощряваме те да дават 
своя принос към това об-
щество, в което живеят и 
към тази страна.

НП

стр. 3Народен приятел21-23 ФЕВРУАРИ 2020 9×ô

114 участници в „Лъвски скок 2020” в Айтос Горда съм, че бях назначена 
за Генерален консул в Бургас

„Вихрушките“  
с победа в Бургас

Генералният консул на Република Турция в Бургас г-жа Сенем Гюзел пред вестник „Народен приятел“:

Свободни позиции 
Монтажник на щори и дограма
Фирма „Солис” e производител на всички ви-

дове щори и дограма. Поради нарастващия обем 
на работа търси да назначи монтажник на щори 
и дограма.

Какво можем да предложим?
- Добро заплащане;
- Приятна работна атмосфера с млад и моти-

виран екип;
- Трудов договор от първия работен ден;
- Възможност за развитие в доказала се на па-

зара фирма;
- Постоянна работа
- Обучение.
Какви са изискванията към Вас?
- Шофьорска книжка кат.B
Не се изисква опит!
Очакваме автобиографиите Ви, придруже-

ни със снимка!
“Елма-м-груп” аД - бургас е една от водещите 

в България компании в областта на търговията с ка-
бели и електрооборудване. За част от нашия екип 
в град Бургас, търсим служител на длъжността

Складов работник
Отговорности:
- Грижи се за добрия вид, чистотата, подредбата 

на складовата част, търговския обект и превозни-
те средства, с които се доставят стоките;

- Събира и групира стока по издадени складо-
ви документи;

- Товари, разтоварва и пренася стоки и мате-
риали;

- Подпомага другите служители при изпълнение 
на задълженията им в търговския обект;

Изисквания:
- Средно образование (Техникум по електротех-

ника е предимство);
- Шофьорска книжка кат. Б;
- Свидетелство за управление на Мотокари и 

Електрокари е предимство;
- Предишен опит във фирма с подобен предмет 

на дейност е предимство;
Фирмата предлага:
- ТД и СО;
- Работно време: понеделник - петък; 8:30 ч. - 

17.30 ч. с регламентирани почивки;
- Обучение и възможност за професионално 

развитие;
- Дългосрочна заетост;
Документи за кандидатстване:
- Автобиография
- Актуална снимка
Всички кандидатури ще бъдат разгледани при 

пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД. Ще се 
свържем само с одобрените по документи кан-
дидати.

безплатно съдействие при подготовка на ав-
тобиография, мотивационно писмо, предста-
вяне на интервю за работа. тел. 0892 718 704 
и 0879 169 654 -татяна Христова, Младежки ме-
диатор в Община айтос.

Генералният консул на Република Турция в Бур-
гас г-жа Сенем Гюзел

Г-жа Сенем Гюзел и кметът Васил Едрев разме-
ниха символични подаръци в знак на бъдещо до-
бро сътрудничество

търсите работа?

Кметовете и кметски-
те наместници от 8 села 
тази година за първи път 
ще събират местните да-
нъци и такси онлайн, а не 
както досега с приходни 
кочани. През тази седми-
ца, на среща в Община Ай-
тос те научиха как ще ста-
ва събирането на налози-
те  чрез „отдалечен дос-

тъп” с компютърни кви-
танции. 

Данъчната кампания в 
Община Айтос стартира 
на 17 февруари. Харти-
ените бележки остават в 
миналото - вече от две го-
дини главни специалисти 
АПИО в останалите 8 на-
селени места автоматично 
събират данъци и такси. 

Кметовете бяха инфор-
мирани за промените и 
за новите промили за так-
са „Битови отпадъци” във 
всяко населено място. 
Още работни срещи във 
връзка със събираемост-
та на данъците ще се про-
ведат с новоназначените 
кметове, научи вестник 
„Народен приятел“.

Стартира данъчната 
кампания в община Айтос

На 16 февруари, в 
Спортен комплекс ,,Из-
грев” - град Бургас се 
игра контролна среща 
по футбол между отбо-
рите на ФК ,,Нефтохи-
мик” - град Бургас U15 и 
ФК,,Вихър” - град Айтос. 

Победа с резултат 4:2 по-
стигнаха айтоските ,,вих-
рушки”. 

Голмайсторите, кои-
то донесоха победата 
за ФК „Вихър” са Хюсе-
ин Феим, който отбеля-
за два гола, Симеон Ма-

тев и Христо Христов. 
ФК „Вихър” - Айтос под-
нася благодарност към 
Верига строителни мага-
зини ,,Мастърхаус” и ай-
тоската фирма ,,Десий” 
за новите тренировъч-
ни екипи.



В навечерието на 19 фев-
руари, учителите на четвър-
токласниците от СУ “Никола 
Йонков Вапцаров” получи-
ха специална покана от две 
детски градини, да присъст-
ват на тържествата, посве-
тени на 147 години от гибелта 
на Васил Левски. Покана за 
тържествата получи и пред-
седателят на Общински ко-
митет „Васил Левски” - Айтос, 
Атанас Атанасов. Не случай-
но, поканите бяха отправени 
тъкмо към тях. Както вестник 
„Народен приятел“ ви инфор-
мира, през миналата година 
вапцаровци поеха патриотич-
ната инициатива да органи-
зират с подготвителните гру-
пи, в няколко детски градини 
в Айтос, клубове „Млади въз-
рожденци”. 

Годишнината от гибелта на 
Левски пък беше добрият по-
вод, най-малките „Млади въз-
рожденци” на Айтос да поло-
жат клетва пред знамето на 

ученическите патриотични 
клубове на СУ „Никола Ва-
пцаров”. 

Официална церемония за 
полагане на клетва се прове-
де в детска градина „Славей-
че” и в детска градина „Здра-
вец”. Малчуганите дадоха 

дума, че „ще следват стъп-
ките на Апостола и ще бъдат 
честни, смели и искрени”. Де-
цата с огромно вълнение пов-
таряха думите на клетвата и 
целуваха знамето, изричайки 
думите: „Заклех се!“.

„Великото дело на Апосто-

ла на българската свобода и 
безграничната му саможерт-
ва ще останат безсмъртни до-
като ги носим в сърцата си и 
предаваме спомена за него-
вия героизъм на най-малките 
и чисти души - децата!”, заяви 
на тържеството Атанас Ата-

насов. Неговият дар за клу-
бовете „Млади възрожденци” 
беше диск с народна песен от 
Карлово, посветена на Васил 
Левски и диск с телевизион-
ния театър „Левски”, с учас-
тието на вече покойния из-
пълнител на ролята на Лев-

ски, Илия Караиванов.
Предстои пред знамето 

клетва да положат и децата 
от клубовете „Млади възро-
жденци” в други детски гра-
дини, коментира за общин-
ското издание Атанасов.
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До 6 март 2020 година ще 
продължи 20-дневната ини-
циатива „Уроци по родолю-
бие в библиотеката” на На-
родно читалище „Васил Лев-
ски 1869” - град Айтос. Всеки 
ден читалнята на библиоте-
ката се превръща в интерес-
на класна стая за провежда-
не на поредния урок по ро-
долюбие. Сред първите гос-

ти бяха учениците от втори-
те класове на СУ „Христо Бо-
тев”- Айтос. 

Децата се потопиха в ге-
роичната атмосфера на Ос-
вобождението и имаха шан-
са да се докоснат до памет-
ните събития, разиграли се 
в дните преди 3-ти март 1878 
година. 

Инициативата привлича 

все повече деца и ученици, 
които искат да научат исто-
рията на своя роден град пре-
ди и по време на Освобожде-
нието. Особено интересен за 
тях е “урокът” за приноса на 
полковник Лермонтов, който 
се счита за освободителя на 
Айтос. Могат да пипнат оръ-
жия от Руско-турската вой-
на - пушки, пистолети, саби 

на руските войници и на бъл-
гарските опълченци. „Такива 
уроци по родолюбие са нужни 
на айтоските деца. Чрез тях 
се стремим да развием още 
в най-ранна възраст прекло-
нение към българската духов-
ност, знание и традиции”, ко-
ментират инициативата, орга-
низаторите от Народно чита-
лище „Васил Левски 1869”.

Айтос традиционно отбелязва го-
дишнините от гибелта на Васил Лев-
ски с участието на детските гради-
ни. Идеята е децата да бъдат актив-
на част в събитията, свързани с ли-
чността на Апостола, за да опозна-
ят по-добре делото му и да научат, 
че представата за него не е плод 
на митология.

И тази година възпоменателното 
тържество за 147 години от гибелта 
на Левски беше с участието на най-
малките - децата от ІV „Б” група на 
детска градина „Радост”.

Тържеството започна в храм „Св. 
Димитър”, пред портрета на Левски, 
обкичен с цветя и пред многоброй-
ната публика от родители и гражда-
ни. В храма дойдоха кметът Васил 
Едрев, председателят на Общински 

съвет - Айтос Красимир Енчев, об-
щински съветници, представители 
на местните политически централи, 
директори, учители, тракийци, деца 
и ученици. Пред олтара, децата с 
много вълнение пяха и рецитираха 
стихове за Левски и България. Зау-
покойната молитва в памет на Апос-
тола, ставрофорен свещеноиконом 
Ромил Негозов отслужи в двора на 
църквата, пред паметната плоча на 
Левски, поставена на една от сте-
ните на храма.

Венци и цветя на признателност 
поднесоха Община Айтос, Общин-
ски съвет - Айтос, културни институ-
ции, политически партии, училища-
та, детските градини, патриотични 
организации и много граждани.

НП

21-23 ФЕВРУАРИ 2020 ×ô
Cy

 an
M

a g
en

 ta
Ye

l lo
w

Bl
ac

k

стр.410
Айтос с поклон за 147 години 
от гибелта на Васил Левски

Най-малките „Млади възрожденци”  
се заклеха да следват стъпките на Левски

Пушки, пистолети и  
саби на руски воини и опълченци
могат да видят децата на читалищните „Уроци по родолюбие в библиотеката”

Преди ТреТи марТ



Интервю на  
Георги РУСИНОВ

- Г-жо Русева, какво Ви 
подтикна да напишете кни-
гите за Васил Левски?

- Работих в една група, коя-
то подготвяше нещо за Апос-
тола през 2011-а. В подготов-
ката на материалите разбрах, 
че ние всъщност нищо не зна-
ем за него. Затова като започ-
нах да търся информация се на-
сочих към източници, които са 
писани преди Освобождение-
то. Във времена, когато не се е 
знаело, че той ще бъде нацио-
нален герой. Освен това има и 
друга причини хората да пишат 
за него и до ден-днешен. Той е 
много близък до нас, магнети-
чен е неговият характер. Аз така 
исках да го предам и се радвам, 
че съм успяла по думите на чи-
татели. За мен оценката на тру-
да ми са техните думи. Хора ми 
споделяха, че са прочели книги-
те на един дъх и след прочита-
нето им виждат, че Васил Лев-
ски е като нас. По-добра оцен-
ка от това няма.

- Какво ще открият читате-
лите в тях, нещо по-любопит-
но, нещо, което го няма?

- В първата книга описвам 
живота на семейството им и 
корените му. За мен силата на 
българите е в рода. Дори ду-
мата народ съдържа род, как-
то и родина. За нас е много ва-
жно това, защото черпим мно-
го сила от корените си, без да 
си даваме сметка в много слу-
чаи. Когато започнах изследва-
нията си за Апостола видях, че 
това е много важно. Той не е ня-
какво си момче, което случайно 
се е пръкнало в Карлово. Бащи-
ният му род е хайдушки. Негов 
пра-прародител - Кръстил през 
1741 събира дружина и тръгва 
за Истанбул да сваля султана. 
Хващат ги и ги бесят. Неговият 
дядо Кунчо е арестуван за убий-
ството на Сабри бей в Плов-
див. Избягва от ареста, скрива 
се в една къща, там се залюб-
ва с една мома и става работа-
та. Неговият чичо Видол – брат 
на баща му, е прочут войвода в 
Троянския Балкан. Така че ро-
дът на баща му е един хайдуш-
ки, бунтарски род. Този на май-
ка му пък е друг. Неговият дядо 
Васил, на когото той е кръстен, 
е най-богатият човек в Сопот. 
Той е златар, след това се мести 
в Карлово, където също е сред 
богаташите. Има една приказ-
ка, която е казвал на децата си: 
„Срещу силен вятър и зъл враг 
не се излиза с голи ръце, а само 
с акъл“. Апостолът от двата рода 
е получил силата, смелостта и 
мъдростта си. Затова аз с огро-
мно желание казвам това, кое-
то е стигнало от него до нас в 
наши дни – неговата нареда – 
„Нареда за работниците за ос-

вобождаване на българския на-
род“. Той не пише за борци, а 
за работници. Левски всъщност 
е един от първите в света, кой-
то ни насочва, че пътя на сво-
бодата, на духа, на тялото не е 
борба, а е работа.

- Каква е връзката му с 
Бургас и региона? 

- Аз имам една идея, която ще 
Ви споделя след малко. Първа-
та обиколка на Апостола е за-
почнала от Бургас. Идва от Ис-
танбул, спира тук. Първо оти-
ват на острова (б.а. - Света Ана-
стасия). После минават през 
Странджа, в Поморие също съз-
дават комитети. Двама братя му 
помагат в делото. Те са помага-
ли и на Панайот Хитов, когото 
именно той му ги препоръчва. 
Поуките от делата му оценява-
ме само на думи. Крайно вре-
ме е да възродим наредата му 
и това да стане от Бургас. Как-
то той е започнал от тук първа-
та си обиколка, така ние на 18 
юли да направим едно събитие 
„Раждане на наредата“, в кое-
то да участва всеки, който по-
желае. Това са етюди за това в 
кои моменти от живота на Апос-
тола той върви по пътя на раж-
дането на тази нареда. А той е 

минал през много. Бил е в ма-
настирите – послушник, дякон. 
Бил е даскал, байрактар, леги-
онер, докато стигне до създа-
ването на тази нареда. Та иде-
ята, за която загатнах е да ви-
дим кои са тези стъпки, да ги 
възродим, да усетим делото му 
и това, което е направил. Това, 
което той е казал: „Не думи, а 
дела трябват“. Мисля, че Бур-
гас може да бъде инициатор на 
едно такова събитие. Интересът 
към тази инициатива вече е мно-
го голям. Дори някои кметове от 
страната, които засега няма да 
спомена, ме канят да предста-
вим тази инициатива в техните 
градове. Има много самодейни 
състави, които ще се включат с 
удоволствие. Мисля да я напра-
вим на плажа в Бургас. 

- Колко време Ви отне про-
учването на всички тези ма-
териали, които сте ползвала 
в книгите си?

- От 2011-а година започ-
нах. Първата редакция бе през 
2017-а, когато мислех, че сме го-
тови. Дойдоха обаче нови мате-
риали. Така се отвори още рабо-
та. На печатница предадох вече 
през април 2019-а, но бяха избо-
ри. После лятото дойдоха още 
нови материали, след това дой-
доха другите избори и вече на-
края реших да не пипам нищо. 
Пиша трета книга, в която ще 
дам допълнителна информация. 
Такова проучване имам и за 
Христо Ботев. Ние за него също 
нищо не знаем. Изобщо нацио-
налните ни герои са непознати. 
Историята е скривана съзнател-
но от нас цели 141 години. Аз не 

се връщам назад, имало е та-
кива ситуации, сега има и в бъ-
деще пак ще има. Всички дати 
и събития, които съм посочила 
обаче са достоверни и мога да 
ги защитя с информация, която 
е дошла до мен. В книгите са по-
местени и разговори, които съм 
водила, легенди, български на-
родни обичаи.

- Каква според Вас би била 
съдбата на Левски, ако беше 
доживял да види свободна 
България?

- В момента има много такива 
българи като него. Те обаче не 
са известни. Хората си правят 
това, което трябва, без да вди-
гат шум. Ще Ви дам един при-
мер от един от последните ми 
контакти. Под връх Ботев гру-
па млади мъже и жени са на-
правили нещо уникално. Само 
да кажа, че всичките ни учас-
тници в освободителното дви-
жение са грамотни, не са бедни, 
учили са, били са съзнателни 
хора. Тези младежи са същите. 
Под върха те са построили една 
модерна сграда, оборудвана по 
най-съвременните изисквания. 
Много трудно те са качили един 
роял, на който се свири посто-
янно. Освен това има голяма 
библиотека. Водят такъв начин 
на живот – извисен, да пома-
гат. Имаме и много наши съна-
родници, които ходят по стъп-

ките на Левски, но в чужбина. 
Не са обаче хъшове. В първата 
книга съм написала имената на 
всички в четата на Хаджи Дими-
тър и Стефан Караджа, които са 
влезли в България – 125 млади 
мъже. Те са били в Браила за-
едно с Ботев и Левски. В про-
дължение на четири дни те по-
беждават над 1000 души баши-
бозук, после 1000 души редов-
на войска. Идвали обаче нови 
и нови попълнения към турците 
и накрая загиват. Нека хората 
видят могат ли тези 125 млади, 
обучени, мотивирани мъже да 
бъдат пияници, както днес някои 
ги изкарват, при положение, че 
постигат такъв подвиг.

- Последните години ся-
каш все повече се опитва да 
се политизира персоната на 
Апостола. Как Вие гледате 
на това?

- Аз виждам само наредата. 
Това, от което ние можем да се 
поучим е тя. Каквото е записал в 
тефтерчето, разписките, които е 
давал и спомените на хора, ко-
ито тогава с него са били в ос-
вободителното движение. Там е 
истината. Истината за Арабако-
нашкия обир, за арестуваните, 
за последвалото ги. Препоръч-
вам на всеки, който се интере-
сува от тези въпроси, да търси 
източници преди Освобождени-
ето. Сега вече не само се поли-
тизира, а и се променя истина-
та. Това е започнало от запис-
ките, написани от един негра-
мотен човек под диктовката на 
един убиец.

- Кого визирате?
- Визирам „Записки на бъл-

гарските въстания“ на Захари 
Стоянов. Той е неграмотен и е 
доказано. Какви записки ще 
прави, когато нищо не знае от 
освободителното движение. 
Баба Тонка го е казала това. 
Тя самата го е взела проле-
тта на 1872-а година от един 
пазар, където търсел работа, 
за да й чисти печките. Той не 
знаел нито да пише, нито да 
чете. След това идва Стефан 
Стамболов, който не участва 
в нито едно дело на освобо-
дителното движение. Появява 
се вече, когато идва време за 
властта. Той всъщност омър-
сява и променя цялото осво-
бодително движение като се 
скрива зад името на Джендо 
Джендов, преименуван от За-
хари Стоянов. Първа го разо-
бличава съпругата на Христо 
Ботев. Стамболов много чес-
то му е гостувал в негов дом в 
Румъния. Ботев обаче го раз-
обличава и го маха от БРЦК. 
След Освобождението Венета 
го вижда на един площад във 
Велико Търново и му казва, че 
е не само лъжец и страхливец, 
но вече станал и убиец. 

- Предателството на Лев-
ски?

- Аз съм описала в книгите 
си. Левски не са го търсили. 
Турските тайни служби не зна-
ят, че има такава мощна дей-
ност на комитетите в България. 
Те са създадени по много хи-
тър начин – читалища, земедел-
ски кооперации и други служат 
за набирането на хора в коми-
тетите. Левски е преценял все-
ки един участник в тях. За 10 

години няма нито едно преда-
телство в периода от 1862-1872 
година. Никой не знае, че има 
такава система. Левски преду-
преждава обаче, че ако се на-
прави Арабаконашкия обир, 
турците ще дойдат. Тогава Ди-
митър Общи казва: „Нека дой-
дат, нека се разчуе какво пра-
вим!“. След като го хващат с 
парите обаче и вижда, че ра-
ботата е дебела, издава Апос-
тола. Левски затова тръгва, за-
щото Общи и чорбаджиите, во-
дени от хаджи Станьо Врабев-
ски, тръгват по килиите и каз-
ват на заловените, че ако не из-
дадат Левски, ще бъдат обесе-
ни. Това стига до него, той нау-
чава и тогава казва, че тръгва, 
за да спаси тези 600 заловени. 
Тогава са думите му: „Ако спе-
челя, печели цял народ, ако за-
губя, губя само себе си“. Бил е 
съпровождан единствено от Ни-
кола Цвятков. Забранява на ос-
таналите да тръгват с него. Пре-
дател е Общи, защото той е пре-
дал тези 600 човека от комите-
та, защото ги е знаел. От други 
комитети предадени няма. Това 
е истината. Другите истории са 
абсурдни и са с цел да се изка-
ра Левски слаб. 

- Колко са били комите-
тите?

- Нямаме национален регис-
тър, но до мен дойде информа-
ция за около 1000. Имаме и та-
кава идея – да ги опишем и да 
направим национален регистър. 
Където е имало, между другото, 
хората си ги знаят и пазят спо-
мените си. Трябва да се напра-
ви национален регистър.

• „Следосвобожденските данни за него са изопачени“, смята тя

• Готви събитие в морския град за рождения му ден
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Събеседник
Маргарита Русева, по професия инженер, е писа-

тел на две книги, посветени на живота на Апостола на 
свободата – Васил Левски. Тя ги представи в Бургас на 
черната дата от деня на обесването му – 19.02.2020-а. 
Русева признава, че макар инженер по професия е съ-
брала страшно много информация за българската ис-
тория, която възнамерява да издава в книги. Тези с 
Васил Левски са първите. Наш репортер разговаря с 
нея за това какво ще открият читателите в творбите 
й, малко познати истории и истини за Апостола, връз-
ката му с Бургас и други.

Маргарита Русева, 
автор:

Походът на Апостола 
започва от Бургас



Дона МИТЕВА

Красимира Краева прави 
мартеници от почти тридесет 
години. Признава, че отнача-
ло ги е правила по необходи-
мост – за да изкара малко па-
ри допълнително за семей-
ството. „Помните трудните го-
дини в края на миналия век, 
когато хората едва оцеляваха. 
Тогава всеки се чудеше с как-
во да се захване. И аз се зах-
ванах с мартениците“, при-
помня бургазлийката.

После пазарът се наводня-
ва с китайските чудесии – гру-
би изпълнения, които нямат 
нищо общо с българската тра-
диция. Тогава бургазлийката 
се отказва да изработва свои-
те мартеници-уникати. „Паза-
рът стана грозен, някъде към 
2000 година и аз спрях да из-
работвам мартеници. Всъщ-
ност правех само за прияте-
ли, колеги, близки и роднини. 
Защото винаги тези изделия 
съм ги правила за удоволст-
вие“, разказва Красимира, 
допълвайки, че и в тежкото 
начало пак е намирала пове-
че удоволствие в изра-
ботването на пролет-
ните символи, откол-
кото принуда да ги 
изработва. 

Преди 6 години заед-
но със своя колежка 
стартират „Българската 
Баба Марта“ в Бургас. Едно 
място, където ценителите на 
българското намираха своите 
амулети и поздрави за нача-
лото на женския месец.

Медицинска сестра по 
професия, Красимира под-
чертава, че професията й 
изисква сръчност, също 
както и правенето на 
мартеници. „Много ко-
лежки – медицински 
сестри и акушерки, се 
занимават с подобни дей-
ности. Аз не знам медицинска 
сестра, която да не може да 
прави нещо с ръцете си – да 
плете или пък да шие гоблени. 
Няма такъв човек. Професия-
та ни изисква сръчност, или 
както казват хирурзите: „Мно-
го да те слушат ръцете“, обяс-
нява връзката между профе-
сията и хобито си бургазлий-
ката. Правенето на мартеници 
си е чиста терапия, при която 
изпитва истинско удоволст-
вие и допълва, че особено ко-
гато изработва нещо за свои-
те близки и приятели, обича 
всичко да е съобразено с ли-
чността. Да му е направено 
както се казва „по мярка“, ни-
що, че ще се носи на ревера 
или на ръката. 

„През интернет ме намери 
една жена, която беше харе-
сала мои работи, но с която 
не се познаваме лично. Това 
беше преди две години. Тя ми 
поръча да й направя за дъще-
ря й, която е музикантка и ра-
боти в Щатите, специална 
мартеница. Не го знам това 
момиче, дори на снимка не го 
видях, но като започнах да из-
работвам мартеницата, от 
идеята, че тя е музикант, чо-
век на изкуството, се роди мо-
делът. Това, което направих 
бе нещо като роза. Брошка от 
плъстена вълна. Толкова еф-
ирна се получи - като дантела. 

Все едно музиката е минала 
през вълната и я е накъдри-
ла“, връща спомените назад 
Красимира. Тя не скрива, че 
има и случаи, когато започва 
да прави мартеница за друг 
човек, който дори добре по-
знава, но в определения мо-
мент тя не се получава добре. 
„Имам случаи когато мислей-
ки си за определен човек, с 
амбицията да му направя не-
що страхотно, то не се получа-
ва така, както го искам“, при-
знава Краси. „Както се казва 
от народа: нещата или се 
случват, или не се случват. И 
за да се върви напред трябва 
да ги оставим от само себе си 
да се случват както трябва. Да 
не се месим в съдбата. Щом 
се получава и ми харесва, 
значи и отсреща то, дали ще е 
мартеница или нещо друго, ще 
бъде харесано и оценено. Ка-
то изработвам мартеницата, 
тя е заредена с цялата ми 
емоция, с целия ми позитиви-
зъм. Радвам се на всичко, ро-
дено от ръцете ми като на мое 
дете“, разкрива тайната за 

своето творчест-
во. Така нейни-

те добри мисли се пренасят 
върху хората, които избират 
да подарят или да вземат за 
себе си от символите, които 
прави.

„Предна година ми свърши-
ха мартениците от един мо-
дел. И аз, прибирайки се ве-
черта, бързам да направя 
от него нови, за-
щото явно мно-
го се харес-
ват на хора-
та. Да, оба-
че излагай-
ки ги отно-
во – никой 
не ги поглеж-
да и не се про-
дават. Обясне-
нието ми е, че 
тези, последни-
те мартеници, са 
правени само и 
единствено, за 
да се продават. 
Липсва положи-
телната емоция, с която обик-
новено работя. Комерсиална-
та част не е толкова доходо-
носна – нека никой не си ми-
сли, че с изработката и про-

дажбата на мартеници се за-
богатява. Когато се работи 
със старание и любов и когато 
не се мисли за пари – тогава 
се раждат най-красивите мо-
дели“, увлекателно обяснява 
Красимира. 

Краси работи с плъст от 
вълна и българска шевица. 

Често определя стой-
ността на всяка мар-
теница чак когато на-
реди всичко на щан-
да си. Дори се допит-

ва до колегите си, кои-
то често й се сърдят, че 

подбива цените. „Изработ-
вам, да кажем, детска марте-
ничка, някакво човече, моята 
мисъл е повече насочена към 
онова малко създание, което 
ще й се радва, а не за парите, 

които родителите му ще ми 
платят. Не че не ценя труда 
си, ценя го, но да доставиш 

радост на околните е по-ва-
жно“, заключава майсторка-
та. Тя се води от инстинкта си 
за красота. Желае онова, кое-
то раждат ръцете й да излъчва 
топлина, любов, да е грабва-
що, да радва.

Новите технологии поняко-
га също помагат в бизнеса. 
Бургазлийката качва снимки в 
социалната мрежа на израбо-
тените от нея мартеници. Така 
от интернет има харесани мо-
дели. „Идва едно момче, отва-
ря си телефона и ми показва: 
„Искам ето това!“ и сочи оп-

ределен модел. 
Значи моите ра-

боти са стиг-
нали до него 
и през интер-
нет. Усетил е 
енергията и 

през новите 
технологии“ , 
заключава Кра-
си.

За разлика от 
свои колежки, 
които целого-

дишно изработ-
ват мартеници, тя каз-

ва, че не може така 
дисциплинирано да се 

захване с работата. „Без да 
мисля какъв сезон сме - ако 
нещо ми хрумне, сядам и оп-
итвам да изработя модела. 
Ако започне да се получава – 

чудесно, ако ли не – оставям 
го. Случвало ми се е и посред 
лято да изработвам пре-
красни мартеници. Прово-
кират ме намерени мидич-
ки, рапанчета, камънчета. 
Пробвам как те ще се впи-
шат във вълната“, обяснява 
бургазлийката.

У дома на Краси няма кой 
да й помага при изработката 
на мартениците, с изключение 
на домашния любимец, кота-
ракът Лъки, който често си иг-
рае с кълбетата. Но той в по-
вечето случаи пречи. Всички 
останали са я оставили сама 
да се занимава с хобито си. 
Често дори съпругът й се ше-
гува с нея, че тя обича да си 
играе. И направата на 
мартеници е спомен от 
детството й. Приема хо-
бито й като спомен от дет-
ството и игра, която тя е пре-
несла в реалния си делник.

Шевицата е другата слабост 
на жената със сръчните ръце, 
паралелно с вълната. За 
Краси тя е таен код. 
Чрез нея майсторката 
отново изпраща посла-
ния за доброта, 
любов и топли-
на.

Много хора 
търсят точно те-
зи мартеници, в 
които е вплете-
на българската 
шевица. В ника-
къв случай оба-
че не може да 
се каже, че не-
пременно такива 
мартеници се из-
пращат само за 
чужбина.

Онези бур-
газлии и гости 
на града, които отиват на щан-
довете на Краси и нейните ко-
леги, са истински ценители. 
Това се е доказало в години-
те. Рядко там има хора, които 
питат: „За един лев какво ще 
ми дадеш?“.

„Не ми е приятно в навече-
рието на първи март да чуя от 
някои клиенти – дай ми от оне-
зи връзки по десет стотинки, 
защото за детето в клас тряб-
ва да има или пък за колегите 
- трябва да вържа – да отбия 

номера“, обяснява Красими-
ра и допълва, че много се рад-
ва когато Баба Марта се пада 
в почивните дни, както е тази 
година, защото тогава купуват 
мартеници хората, които на-
истина искат да подарят този 
символ. „Покупката е осъзна-
та и добронамерена. Тези 
мартеници се подаряват поня-
кога на 2-ри или 3-ти март, но 
те не се дават по задължение, 
а защото човекът така го е 
усетил. Не е само от задълже-
ние. Предпочитам клиентите 
ми да имат моя заряд и като 
изберат някое от моите изде-
лия да продължат да го наси-
щат с добра енергия“, разказ-
ва за теста си тя. 

Майсторката не харесва 
онези, които се правят на ба-
ровци и искат най-скъпото, ко-
ето предлага, а не избират 
със сърцето си за определен 
човек. Показността я дразни, 
защото в нея няма доброта, а 
демонстрация на финансово 
положение. 

Имало е и случаи хора, кои-
то избират един куп мартени-
ци и оставят доста пари и не 
коментират, други пък оставят 
и бакшиш, запленени от изра-
ботката.

Помагайки при избора на 

мартеница на 
своите клиенти, 

Краси се опитва 
да ги проумее и да 

им предложи нещо, 
което наистина ще носят. 
Готова е на момента и да пре-
работи модела, само и само 
да угоди. Спомня си как при 
нея на изложението „Българ-
ската Баба Марта“, което се 

провеждаше в Дома на НХК, 
отиват млади мъже, които 
си харесват мартеници 
за ръка. Те обаче й при-
знават, че са китари-

сти и връзките ще 
им пречат. В мо-
мента се ражда 
идеята как да бъ-
дат преправени 

мартениците , 
така че да са 
удобни за кли-
ентите, което 
много ги впе-
чатлява и 

радва. Това са 
истински ценни 

моменти и пре-
дизвикателства 
пред майсторката 
на мартеници.

Пак под покри-
ва на Дома на НХК и в конте-
кста на сегашната заплаха от 
коронавируса, Краси си спом-
ня, как по време на базара 
преди години пристигат китай-
ци. „Беше точно на първи 
март, а както си спомняте, то-
гава на стълбището на дома 
винаги имаше Баба Марта, ко-
ято връзва мартеници. В годи-
ната, за която разказвам, бе 
една Мария, която пее народ-
ни песни. Като дойдоха тези 

китайци, тя им пее, връзва им 
мартениците, те си купуват, 
правят си снимки. Много ве-
село се получи“, връща се на-
зад във времето жената.

Тази година изложението 
ще се казва „Фестивал на 
мартеницата“ и ще стартира 
от 24 февруари. До първи март 
включително то ще бъде в Ав-
тогара „Юг“. И пак ще има Ба-
ба Марта.

В традицията няма мода, 
убедена е Красимира. Всичко 
трябва да е пречупено през 
виждането на автора. „Паза-
рът ще реши кое ще бъде тър-
сено тази година. Ние като ав-
тори представяме нашите 
виждания за пролетните аму-
лети“. В тазгодишното изло-
жение участват нейни колеги, 
които също сами изработват 
мартеници. „Никой не купува, 
за да продава“, гарантира ор-
ганизаторката на изложение-
то. То ще бъде второ под по-
крива на Автогарата. Първото 
бе коледно и бе много добре 
прието. Шефът на ОП „Транс-
порт“, Андрей Рунчев, се изка-
за, че това изложение е вне-
сло допълнително красота и 
емоция сред пътниците, а и е 
дало възможност на онези, 
които не са имали време да 
обикалят по базарите из гра-
да в последния момент, преди 
да отпътуват в своята дести-
нация, да си купят нещо кра-
сиво. Със сигурност така ще 
бъде и в навечерието на про-
летния уникален за България 
празник, убедени са от Авто-
гарата.

Като собственик на фирма, 
Краси признава, че продава-
нето на мартеници е обвърза-
но с безкрайно много бюро-
крация и нерви. Затова и голя-
ма част от колегите й се от-
казват да изработват и прода-
ват мартеници. „Бюрокрация-
та отказва голяма част от 
дребния бизнес. Забелязвам 
от известно време, че много 
талантливи хора, които правят 
мартеници и не само мартени-
ци, а и други красиви неща, 
започват да изработват само 
заготовки, които да продават 
онлайн“, споделя наблюдени-
ята си Красимира.

Съответно търговците това 
и чакат. Те купуват заготовка-
та. „Моя позната цяло лято 
прави декупаж върху дървена 
плочка с българска шевица. 
Тези плочки тя ги продава на 
едро. Предприемчивите тър-
говци нанизват една връзка с 
червено и бяло по средата и я 
продават далеч по-скъпо. То-
ва да е ръчно изработено, но 
не е лично творчество. За съ-
жаление, много талантливи 
хора минават в сянка, не се 
водят автори, а са като фир-
ма-подизпълнител“, споделя 
жалката действителност бур-
газлийката.

Що се отнася до финансо-
вите облаги, след първи март, 
като се тегли чертата, всичко 
е „танто за кукуригу“, смее се 
Краси. По-скоро тя инвестира 
в добрите емоции и новите по-
знанства. Остават добрите 
чувства от срещите с хората. 
„Печалбата ми са контактите 
и срещата с хората, които де-
монстрират своето отношение 
към това, което съм изработи-
ла. Виждаш забележките, кои-
то те правят все по-добър. 
Развиваш се в посока какво 
харесват, без кича, естестве-
но“.

Правенето на  
мартеници е терапия

СТрА нИ цА 12 21-23 ФЕВрУАрИ 2020

ХобИ
Да твориш красота и радваш околните е по-скоро 
карма отколкото бизнес, казва Красимира Краева

Красимира с колеж-
ката си Милена Хри-
стова, с която са стар-
тирали заедно базара 
в Дома на НХК

Мартеници 
от плъст

Има мартеници и за  
домашни любимци – кучета

Мартеница – кукла за 
закачване

Шевицата, монтирана 
като мартеница, е уни-
кален подарък за жени



Михо ЧЕРВЕНКОВ 
Снимки:  
Митко ИВАНОВ, архив

На 8 юни 1921 година, Иван 
Вазов, заедно със сестра си 
Въла Вазова-Фетваджиева 
пристигат в Бургас. Настаня-
ват се в хотел „Континентал“, 
като прославеният поет се 
регистрира под името Иван 
Минчев, вестникар от Плов-
див, но това му инкогнито 
трае докато излезе на улица-
та. Сестра му идва по своя 
работа, а Вазов тръгва на 
разходка, иска да види море-
то, да се полюбува на край-
брежието и морския град, да 
се откъсне от ежедневието и 
гнетящите го мисли за съдба-
та на Отечеството след жес-
токия Ньойски договор. Пет 
дни след отсядането в Бургас 
Вазов изпраща писмо на 
своя сърдечен приятел и по-
читател проф. Иван Шишма-
нов, който е в чужбина, в ко-
ето изтъква:

„Преди няколко дни напра-

вих със сестра си излет до 
Бургас, за да видя морето. 
Прилагам ти тук изрезка от 
вестник, за да видиш какво 
си изпатих аз нещастний… 
Сега вече изгубих охота да 
се ползвам от даровата кар-
та на железниците.“

Какво е станало, защо ве-
ликият поет се е почувствал 
„нещастний“, нещо лошо ли 
го е сполетяло?

Иван Вазов е за първи път 
в Бургас, почти няма познати 
и очаква, че ще почива спо-
койно, незабелязан и нео-
безпокояван от никого. Той е 
навършил седемдесет години 
и често се чувства неразпо-

ложен, вълнува се при срещи 
и разговори. Радва се на все-
народна почит и признател-
ност и въпреки покрусата от 
националната катастрофа, в 
последно време, особено по 
повод на 50-годишният му 
творчески юбилей, са устро-
ени масови поздравления, 
публични приветствия, шум-
ни овации. Затова сега и же-
ланието му това гостуване да 
бъде инкогнито.

До обяд правят разходка 
със сестра си из града, но 
само за час-два вестта об-
хожда пристанищния град. И 
към 14 часа, щом влизат в 
ресторанта на хотела, пред 
спокойния и нищо неподози-
ращ Вазов застават учител и 
свещеник и с одухотворени 
от щастие лица и грейнали 
очи му отправят молба:

-  Учащата се младеж иска 
да Ви каже „Добре дошли!“. 
Молим кажете - где и кога?“

Ето извадки от бургаския 
вестник, който Вазов изпра-
ща на проф. Шишманов:

„В 2.30 часа след пладне 
всички ученички и ученици, 
деца от основните училища и 
множество граждани, духо-
венството, офицери с воен-
ната музика начело и развят 
народен флаг се отправиха 
на определеното място – пло-
щада пред Търговската гим-
назия. Любопитните погледи 
на всички бяха отправени 
към балкона на втория етаж. 
И когато там се появи внуши-
телната фигура на любимия 
поет, гръмко „Ура!“ от стоти-
ци детски гърла процепи въз-
духа. Ученичката Страшими-
рова с топли думи привет-
ствува виновника за това ми-
ло тържество от страна на 

учащата се младеж…“. След-
ват декламации, пеене, отно-
во стихове и все от Вазови 
творби. Вдигнати са няколко 
трибуни.

Вазов вдига ръка. За миг 
всичко замира. Ето според 
местния вестник думите на 
народния поет:

„Обични деца, господа. 
Трогнат до сълзи от вашето 
внимание и любезност, която 
проявихте към мен, аз ви 
благодаря сърдечно. Позна-
вам Черното море, познавам 
неговите бурни вълни. Не се 
съмнявам, че и в сърцата на 

черноморци тече буйна кръв, 
че обичат страстно брегове-
те на това море, което е не-
разделна част от нашето оте-
чество и казвам: докато тече 
буйна кръв в сърцата ви и до-
като обичате страстно тия 
брегове, България няма да 
загине! Да живее България! 
Да живеете всички!“.

Писателят Петко Росен, 
писател, критик и публицист, 
който живее в Бургас, е сред 
инициаторите при разглася-
ването за пристигането, но 
желано от Вазов тайно пре-
биваване в града, е записал 
в дневника си: „Екът на урата 
бе шеметно стихиен, до по-

следен дъх на гърдите. Зер в 
него надмогнато се засвиде-
телствуваше покрусеното ро-
долюбие. И то пред кого! 
Пред този, който 50 години 
само на това ни е учил: без-
заветно да любим род и ро-
дина.“

И продължава по-нататък 
със спомените си в дневни-
ка: „Водейки го под мишни-
цата, слязохме долу. Обсипа-
ха го с цветя – порой. Свър-
ши се. Тръгнахме към хотела. 
В миг учениците от горните 
класове го грабнаха и поне-
соха… Счухме само: „На мор-
ския бряг, на морския бряг“. 
Бре стига, бре оставете го, 
ще го изтървете. Кой чува! 
Море от младежи и над въл-
ните на това море се носи ка-
то свещена скиния бледен и 
занемял Дядо Вазов. Целият 
град е обхванат от една съ-
щинска полуда. Защо, откъде 
тази френезия – всичко то-
ва? Не от това ли, че в наши-
те покрусени души се мярна 
обликът на нашата гордост, 
на нашето национално вели-
чие? Не беше ли това едно: 
ето ни, това сме ние… все пак 
нещо, щом имаме такива ве-
ликани. И всеки виждаше, 
чувствуваше, че Дядо Вазов 
бди над всекиго в душата и 
над всички като библейски 

великан…“
Сестра му Въла е записала 

в спомените си: „Свалиха го 
на земята до самото море. 
Ученици и граждани го плис-
каха с морска вода, а морето 
се пенеше и вълнуваше ся-
каш съзнаваше тържеството 
на момента.

Застанал на брега на на-
шето Черно море, освежен 
от полъха на вълните, вели-
кият Вазов на връщане пак е 
понесен на ръце и през край-
морската градина, през цен-
търа на града, та до хотела. 
След малка почивка домаки-
ните замислят разходка с 
малкия и хубав параход 
„Княз Борис“ из морето. В 
началото пътуването в море-
то е тихо и приятно, но колко-
то повече се отдалечават от 
брега, то се вълнува все по-
вече и повече. Показват на 
великия Вазов и сестра му 
отдалече манастира „Света 
Анастасия“.

Отново са в хотела. Сестра 
му отбелязва в спомените 
си:

„Бачо ми каза, че нами-
слил на другата сутрин да 
тръгваме за София. Имаше 
много покани и за другия 
ден, а нему се не щеше вече 
да се уморява, па и на хора-
та да създава толкова труд. 

Така че намерението да сто-
им четири-пет деня в Бургас 
не се осъществи.

А денят продължава с пре-
товарена програма. Вечерта, 
по инициатива на музикално-
то дружество „Родни звуци“, 
тогава с председател Илия 
Зурков и диригент Върбан П. 
Върбанов е уреден банкет от 
гражданството в хотел „Бъл-
гария“. Вазов пристига при-
дружен от сестра си и граж-
данския комитет когато там 
било препълнено от хора, до-
шли да видят поета. Хорът 
пее „Както никога“. Оркестъ-
рът се представя със специ-
ална програма. Следват ре-
чи, приветствия, тостове, 
декламации, изблик на въз-
торг и благодарност от при-
съствието на патриарха на 

българската литература.
Вазов е премного уморен, 

изтощен и предварително 
моли да не се задържат по-
вече от час-два. Но пред 
грейналите от радост лица, 
пред бликналото патриотич-
но въодушевление – отстъп-
ва. И едва след полунощ на-
пуска тържеството.

Денят 8 юни 1921 година 
остава паметен за жителите 
на град Бургас.

На другия ден рано сутрин-
та пристигат много изпраща-
чи. Обкръжен от всенародна 
любов, отрупан с цветя и бу-
кети, поетът отново е на път. 
„На Айтоската гара – пише в 
спомените си Петко Росен, 
който придружава Вазов до 
Ямбол – беше целият град. И 
тук приветствия, песни, пак 
декламации и речи и ура до 
изнемога. На Карнобат и Ям-
бол ще излязат от кожата си, 
че не им съобщили навреме 
телеграфически. 

Разходката на народния 
поет до Бургас се осъществя-
ва с отиване и връщане за 
два дни...

Разходка, пълна със слава, 
почит и умора.

Същата година, в края на 
септември, народният поет 
склопява всевиждащите си 
очи.

СтРА НИ цА 13 21-23 ФЕВРУАРИ 2020

РетрО
Бургас

Ученици носят на ръце  
до морето Иван Вазов
4 Великият поет и писател дошъл 
инкогнито, но веднага бил разпознат 
4 Писателят Петко Росен стои зад 
разгласяването за пристигането на 
поета

П О К А Н А
УС на ЗК АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ с.Сигмен, област 

Бургас поканва своите член-кооператори да присъстват на Редов-
но годишно отчетно събрание, което ще се проведе на 14.03.2020г. 
в стола на с.Сигмен от 09.00ч. при следния дневен ред:

1.Отчетен доклад на Управителния съвет.
2.Отчетен доклад на Контролния съвет.
3.Вземане на решение за вписване на годишния финансов от-

чет за 2019г. в Търговски регистър.
4.Разни.
При липса на кворум събранието ще се проведе на същия ден 

14.03.2020г. от 10.00ч.Ще има осигурен транспорт от Автогара 
Карнобат.

От Ръководството

О Б я В А
Почивна база „Морско утро“ - гр. Китен отдава под наем обект 

„Бар” в сградата на почивната база със застроена площ 256 кв.м, 
с начална месечна цена 1500.00 лв. с ДДС.

Почивна база „Морско утро“ - гр. Китен отдава под наем обект 
„Бюфет-бар към стол” в сградата на почивната база със застрое-
на площ 10 кв.м. и открита полезна площ 60 кв.м, с начална ме-
сечна цена 450.00 лв. с ДДС.

Оглед на обекта и приемане на оферти - от 09.00 ч. до 12.00 ч. 
от 21.02.2020 г. до 13.03.2020 г.

Отваряне на офертите - 20.03.2020г. от 13.00 ч. в сградата на 
почивната база.

Тел. за контакти: 0879 374147, 0878 834856

СЪОБЩЕНИЕ
До заинтересованите лица и общественост

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

"ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ" АДСИЦ и "ВИТАТУР ИНВЕСТ" АД, уве-
домяват всички заинтересовани лица, че имат следното инвести-
ционно намерение, ,,Изработване на проект за изменение на ПУП-
ПРЗ за ПИ 44094.22.35, по КК на м."Рибарницата", с. Лозенец, 
Общ. Царево”.

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

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

Хотел „Континентал“, където е отседнал поетът

Търговската гимназия по онова време
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Михаил КОЛев

„Щом станах европейски 
шампион, значи знаех, че ще 
го постигна този успех. Тряб-
ва винаги като излизаш да се 
бориш, независимо с кой, да 
имаш хубава настройка преди 
срещата. Да си намислиш так-
тика и като излезеш просто да 
знаеш, че само ти трябва да 
атакуваш и ти трябва да си по-
бедителят в тази среща, никой 
друг. Щастлив съм, че зарад-
вах Бургас и България.“ 

Това заяви в заседателната 
зала на Община Бургас 
Едмонд Назарян, където бе по-
срещнат с клубния си треньор 
Николай Дачев от кмета Ди-
митър Николов. Състезателят 
на клуб „Бургас“ стана евро-
пейски шампион за мъже по 
класическа борба в категория 
до 55 кг. С успеха си в Рим 18-
годишният младеж е първият 
европейски първенец, пред-
ставляващ Бургас в класиче-
ската борба за мъже. 

Еди допълни, че името на не-
говия баща Армен Назарян от 
една страна малко му тежи, 
защото всички очакват той да 
постигне успехи и „като изли-
заш да се бориш, трябва да му 
пазиш златната фамилия“. 

„Това малко ми тежи, защо-
то като излизам на тепиха, 
трябва да запазя тази слава. 
Но, от друга страна, ми пома-

га – като излизам да се боря 
и противниците, като знаят, че 
съм син на Назарян, малко 
има напрежение и респект у 
тях. Така схватките ми стават 
по-лесни“, призна златният 
медалист от Италия.

Кметът Димитър Николов 
поздрави бореца за подвига, 
който сътвори в Рим. Градона-
чалникът изказа своите благо-
дарности и връчи подаръци на 
младежа.

„Нашето момче се справи 

блестящо, гордеем се с този 
наш шампион. Убеден съм, че 
тепърва го чакат още много ус-
пехи. Изказвам своите благо-
дарности на самия Еди, на ба-
ща му Армен, както и на клуб-
ния му треньор Николай Да-
чев и цялата бургаска борцо-
ва школа. Бургас и регионът 
са като резервоар за шампи-
они в борбата. Тепърва пред-
стои възраждането на този 
спорт в нашия град“, заяви Ни-
колов.

Той подари на Едмонд чек 
на стойност 12 000 лева, злат-
на ВИП карта, която му разре-
шава 24-часов достъп до всич-
ки спортни зали в града, как-
то и картина, специално за не-
говата майка. Кметът предло-
жи на Назарян да ръководи 
мастер клас по борба за всич-
ки талантливи борци в Бурга-
ска област. 

На срещата присъства и Ни-
колай Дачев, човекът, който за-
едно с  Димитър Николов, ус-
пяха да докарат Еди Назарян 
в Бургас. Наставникът и пред-
седател на клуб „Бургас“ зая-
ви, че медалите за неговия със-
тезател тепърва предстоят.

„Преди пет години в нацио-
налния отбор за момчета ви-
дях качествата на Едмонд и 
бях сигурен, че той може да 

бъде стимул за децата от на-
шия клуб. Тогава имаше на-
тиск срещу привличането му. 
Благодаря на г-н Николов, че 
се съгласи да вземем Еди при 
нас. Надявам се в близко бъ-
деще градът ни да има и олим-
пийски шампион. В миналото, 
когато говорих с кмета, му за-
явих, че искам да възродим 
борбата в Бургас, по-специал-
но класическата, тъй като тя е 
на по-заден план, защото гра-
дът ни има много величия в 
свободната борба“, добави 
Дачев.

Сред присъстващите в за-
лата бе и легендата Дончо Же-
ков, който не скри емоциите 
си, докато поздравяваше ев-
рошампиона.

„Няма в света човек на 18 
години, който да успее да над-

вие двама европейски шампи-
они!“, заяви през сълзи той. 
Трябва да го предпазим от 
контузии и да го запазим от 
Бургас, защото има големи 
апетити към него. С Едмонд 
можем да напълним залите в 
града. Трябва да му осигурим 
добри условия тук, аз също ще 
помагам с каквото мога. Той 
показа, че може и съм убеден, 
че този негов успех в Рим е 
само началото“, каза Жеков.

Накрая бе прочетен и по-
здравителен адрес от Христо 
Маринов, президент на родна-
та ни федерация по борба. Же-
ланието на ръководството е 
през 5-7 юни в Бургас, съв-
местно с едноименния местен 
клуб, да се проведе Европей-
ско първенство за момчета в 
свободен и класически стил.

Чф

„Нефтохимик“ (Бургас) ще изиграе 
днес контролна проверка срещу „Ям-
бол“. Двубоят е от 14:30 часа на ста-
диона в Несебър. По програма „шей-
ховете“ трябваше да играят в събо-
та мач от 20-ия кръг на Втора лига 
срещу „Поморие“. Бургазлии обаче 

ще запишат служебна победа с 3:0, 
тъй като поморийци се отказаха от 
участие в края на миналата година. 
В следващия кръг, на 29 февруари, 
момчетата на Диян Петков са дома-
кини на „Локомотив“ (Горна Оряхо-
вица). Срещата е от 14 часа.

„Нафтата“ запълва паузата 
с контрола срещу „Ямбол“

• Легендата Дончо Жеков не скри своите 
емоции при срещата си с младежа

• „Гордеем се с този наш шампион“, 
заяви кметът Димитър Николов

Михаил КОЛев

„Черноморец” (Бургас) за-
почва утре атаката си за 
Втора лига. „Акулите” ще по-
срещнат от 14:00 часа на 
своя стадион тима на „Со-
кол” (Марково). Двубоят от 
18-ия кръг на Трета югоиз-
точна лига се явява начало-
то на пролетния полусезон. 
Ръководството на бургазлии 
афишира сериозни амбиции 
при започването на подго-
товката за втория дял на 
шампионата. Целта е само 
една – завръщане още тази 
година в професионалния 
футбол. „Черноморец” се на-
мира на четвърта позиция в 
класирането и изостава на 
9 точки от лидера „Созо-
пол”. 

Отборът се подсили с 8 
нови играчи, а начело на 
клуба застана Слави Кос-

тенски, който допреди това 
бе помощник на напусналия 
поста Радостин Кишишев. 

Пред вестник „Чер-
номорски фар” Кос-
тенски бе категори-
чен, че очаква убе-
дителна победа за 
неговите момчета 
срещу „Сокол” (Мар-
ково).

Той допълни, че 
новопривлечените 
футболисти вече до 
голяма степен са ус-
пели да се напаснат 
към отбора в изигра-
ните контроли през 
зимната пауза.

„Доволен съм от 

подготовката, която прове-
дохме, имам поводи за оп-
тимизъм. Мисля, че привляк-
охме точните хора, които ще 
помогнат на „Черноморец” 
да влезе в професионалния 
футбол. Моите амбиции, как-
то и на клуба, са големи, въз-
можно е да се класираме за 
Втора лига. Девет точки раз-
лика не са толкова много, 
да, не са и малко. Но има 
достатъчни мачове, в които 
доста точки ще се разигра-
ят и мисля, че е напълно въз-
можно накрая да се поздра-
вим с първото място”, каза 
още наставникът на „Черно-
морец”.

Еди НазаряН: Щастлив съм,  
чЕ зарадвах Бургас и България

„Черноморец” започва утре 
атаката за Втора лига

Еди бе възнаграден от Община Бургас

Дончо Жеков поздравява таланта за постигнатия 
успех в Рим

Михаил 
КОЛев

Бургаският 
кикбоксьор 
Атанас Божи-
лов ще напра-
ви първа за-
щита на титла-
та на WAKO 
PRO. Това ще 
се случи утре 
в зала „Кон-
гресна” във 
Варна. Нака-
та ще се из-
прави в пе-
трундов дву-
бой по прави-
лата на К-1 
срещу португалеца Адолфо Барао. 
Срещата в категория до 71,8 кг ще 
е под номер осем във файт карта-
та на галавечерта, организирана от 
веригата за бойни спортове 
„SENSHI”.

Пояса на WAKO PRO капитанът 
на националния ни отбор по кикбос 
завоюва през април 2019 година. 
Тогава той успя да надвие белару-
сина Макс Сподаренко. Сега сре-
щу себе си има не по-малко класен 
съперник в лицето на Барао, който 
е петкратен иберийски и шесткра-
тен национален шампион по кик-
бокс. Сред активите му е и бронзов 
медал от европейското първенство 
по кикбокс К1 на WAKO. Портуле-
цът е успявал да победи и двама 

българи в миналото.
 „Очаквам победа и защита на 

титлата, но мачът няма да е никак 
лесен. Противникът е малко по-ви-
сок от Наско, има добра боксова 
техника. Проучили сме го, направи-
ли сме стратегия как трябва Божи-
лов да изиграе своя мач. Тактика-
та е да натиснем в последните рун-
дове , за да може да използваме 
добрата физическа подготовка, в 
която се намира винаги Наката”, за-
яви пред вестник „Черноморски 
фар” личният треньор на Атанас Бо-
жилов – Николай Атанасов.

По-голямата част от подготовка-
та на Божилов се състоя в Бургас 
с провеждането на спаринги в но-
вия си клуб „Файт Фактори”, чийто 
основател е Атанасов.

атанас Божилов с първа 
защита на световна титла

футБОЛ КиКБОКС

СПОРТЕН КЛУБ ПО ПОДВОДЕН РИБОЛОВ "ЧЕРНОМОРЕЦ" - БУРГАС
ПОКАНА

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 ал. 2 от Устава на клу-
ба, Управителният съвет на СКПР "Черноморец" - Бургас кани сво-
ите членове на Общо отчетно-изборно събрание на 25.03.2020 г. 
от 18 часа в офиса на клуба в Бургас на ул. "Фердинандова" 5

ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане и приемане на годишните финансови отчети на 

Сдружение СКПР "Черноморец" - Бургас за 2017, 2018 и 2019 г.
2. Обявяване на ГФО-ти в Търговския регистър в Агенция по впис-

ванията.
3. Разни.
Председател: /п/ (П. Втухов)
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06:00 - Сутрешен блок
09:00 - По света и у нас
09:15 - Култура.БГ
10:15 - 100% будни предаване за здравосло-
вен лайфстайл
11:15 - Бързо, лесно, вкусно /п/
11:45 - Телепазарен прозорец
12:00 - По света и у нас
12:30 - Референдум /п/
13:30 - Живот на граница документален филм 
/България, 2015г./, режисьор Пепа Коши-
шка-Зяпкова
14:00 - Малки истории
14:15 - Телепазарен прозорец
14:30 - Приключенията на горските мечоци 
анимационен филм
14:45 - Капри тв филм /67 еп./
15:40 - Телепазарен прозорец
16:00 - По света и у нас
16:10 - Новини на турски език
16:30 - Бързо, лесно, вкусно
17:00 - БНТ на 60 /п/
18:00 - По света и у нас
18:20 - Още от деня
19:00 - Потомци на слънцето тв филм /5 еп./
20:00 - По света и у нас
20:45 - Спортни новини
21:00 - Бизнес.БГ
21:30 - Джинс
22:00 - БНТ на 60
23:00 - По света и у нас
23:30 - Законът на Дойл 3 тв филм /4 еп./(12)
00:15 - Култура.БГ /п/
01:15 - 100% будни предаване за здравосло-
вен лайфстайл/п/
02:15 - Потомци на слънцето тв филм /5 
еп./п/
03:25 - Капри тв филм /67 еп./п/
04:15 - Законът на Дойл 3 тв филм /4 
еп./п/(12)
05:00 - Още от деня
05:40 - Телепазарен прозорец

06:00 - "Трансформърс: Рескю Ботс" 
- анимация, с.3 еп.8
06:30 - "Тази сутрин" - информаци-
онно предаване с водещ Антон Хе-
кимян
09:30 - "Преди обед" - токшоу с во-
дещи Десислава Стоянова и Алек-
сандър Кадиев
12:00 - bTV Новините - обедна еми-
сия
12:30 - "Комиците и приятели" - ко-
медийно шоу
13:30 - Премиера: "Втори шанс" - 
с.2 еп.19
15:00 - Премиера: "Шест сестри" - 
с.6 еп.49
16:00 - "Едно голямо семейство" 
- еп.7
17:00 - bTV Новините
17:25 - "Лице в лице" - публици-
стично предаване с водещ Цветан-
ка Ризова
18:00 - Премиера: "Опасни улици" - 
с.13 еп.98
19:00 - bTV Новините - централ-
на емисия
20:00 - Премиера: "Сълзи от Рая" 
- еп.93
21:00 - "Фермата: Нов свят" - ри-
алити, с.5
22:30 - "Комиците и приятели" - ко-
медийно шоу
23:00 - bTV Новините - късна емисия
23:30 - "Луцифер" - с.2 еп.16
00:30 - "Стрелата" - с.2 еп.8
01:30 - "Домашен арест" - с.2 еп.16
02:00 - bTV Новините /п./
02:30 - "Преди обед" /п./
04:40 - "Опасни улици" /п./ 
05:30 - "Лице в лице" /п./

06:20 - "Здравей, България" 
09:30 - "На кафе" - предаване
12:00 - Новините на NOVA
12:30 - "Моят живот" - с. 3
13:30 - "Остани с мен" (премиера) 
15:00 - "Прости ми" (премиера) 
16:00 - Новините на NOVA
16:10 - "Плюс - Минус" - публици-
стично предаване, на живо
17:00 - "Намери ме" (премиера) 
17:55 - "Теглене на Лото 5 от 35 - 
"Златната топка"
18:00 - "Семейни войни" (премиера) - 
телевизионна игра
19:00 - Новините на NOVA - централ-
на емисия
20:00 - "Откраднат живот: Кръвни 
връзки" (премиера) - с. 8
21:00 - "Игри на волята: България" 
(премиера) - риалити
22:00 - "Пътят на честта" (премиера) 

23:00 - Новините на NOVA
23:30 - "Добрата съпруга" - с. 2
00:30 - "Пожарникарите от Чика-
го" - с. 6
01:30 - "Завинаги свързани" 
02:30 - "Слънце и луна" 
04:30 - "Пожарникарите от Чика-
го" - с. 6 /п/
05:20 - "Добрата съпруга" - с. 2 /п/

06:30 - Шпионката на Коко - Скри-
та камера
06:59 - Делници - с Николай Колев

10:30 - EuroTV Shop
11:00 - Кардиограма - с проф. Д-р 
Надка Бояджиева
12:00 - Психологически портрет - с 
Рени Анастасова
13:00 - Новини
13:15 - Заедно българи - с Алексан-
дър Томов
14:15 - Светът и всичко в него - със 
Симеон Идакиев
15:15 - Новини
15:30 - EuroTV Shop
16:00 - Делници - с Николай Колев
19:30 - Новини
20:00 - Честно казано - с Люба Ку-
лезич
22:00 - България на живо - с Иво 
Божков
23:00 - Новини
23:30 - Шесто чувство
01:30 - Телепазарен прозорец
02:00 - EuroTV Shop
03:30 - Светът и всичко в него - със 
Симеон Идакиев
04:30 - Темида - цената на истината - 
с Нина-Никол Хамилтън
05:00 - Честно казано - с Люба Ку-
лезич

06:00 - "От местопрестъплението: Ню 
Йорк" - с. 6 /п/
07:00 - "Инспектор Джордж Джент-
ли" - с. 6
08:50 - "Ангел на Коледа" - романтичен 
филм с уч. на Дженифър Финигън, Джо-
натан Скарфи, Холи Робинсън Пийт, Та-
мо Пеникет и др.
11:00 - "От местопрестъплението: Ню 
Йорк" - с. 6
12:00 - "Кралицата девственица" - истори-
ческа драма с уч. на Ан-Мари Дъф, Тара 
Фицджералд, Сиена Гилори, Иън Харт, Том 
Харди, Декстър Флетчър и др., II част
14:10 - "Следващото карате хлапe" - екшън 
с уч. на Пат Морита, Хилари Суонк, Май-
къл Айрънсайд, Констанс Тоуърс и др. /п/
16:30 - "Съкровището: Книгата на тайни-
те" - приключенски екшън с уч. на Никъ-
лъс Кейдж, Даян Крюгер, Джъстин Барта, 
Джон Войт, Хелън Мирън и др. /п/
19:00 - "София - Ден и Нощ" - риали-
ти сериал
20:00 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 7
21:00 - "Железният човек 2" - екшън-фан-
тастика с уч. на Робърт Дауни-мл., Ми-
ки Рурк, Скарлет Йохансон, Гуинет Пол-
троу, Дон Чийдъл, Сам Рокуел, Самюел Л. 
Джаксън, Пол Бетани и др.
23:30 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 7 /п/

05:30 - Колоездене: Световно пър-
венство в Йоркшир, часовник, мла-
дежи до 23 години
07:00 - Куриози
07:25 - Снукър: Шампионат на Ки-
тай, втори ден
09:25 - Снукър: Шампионат на Китай, 
трети ден, директно
14:25 - Топ 5
14:30 - Колоездене: Световно пър-
венство в Йоркшир, часовник, жени
15:00 - Колоездене: Световно пър-
венство в Йоркшир, часовник, мъ-
же, директно
18:05 - Топ 5
18:10 - Куриози
18:30 - Конен спорт: Световно пър-
венство за младежи в Белгия
19:30 - Мотоциклетизъм: 24 часа на 
Бол д'Ор, обзор
20:00 - Снукър: Шампионат на Ки-
тай, трети ден
21:00 - Новини
21:05 - Волейбол: Европейско пър-
венство за мъже, четвъртфина-

ли, обзор

06:00 - "Гаражът на Джей Лено" - ри-
алити, с. 2
06:50 - "Уокър - тексаският рейнджър" 
- с. 3 /п/
07:50 - "Черният списък" - с. 4 /п/
09:10 - "Да се посмеем"
10:00 - "Агентите на ЩИТ" - с. 1 /п/
11:00 - "В.И.П" - с. 4
12:00 - "Хавай 5-0" - с. 6 /п/
13:00 - "Уокър - тексаският рейн-
джър"- с. 3
14:00 - "Черният списък" - с. 4
15:00 - "Агентите на ЩИТ" - с. 1
16:00 - "Женени с деца" - с. 2, 2 еп.а
17:00 - "Американска нинджа 2" - екшън с 
уч. на Майкъл Дудикоф, Стив Джеймс, Ла-
ри Поиндекстър, Гари Конуей и др. /п/
19:00 - "Игри на волята: България" - ри-
алити /п/
20:00 - "Военни престъпления: Лос Ан-
джелис" - с. 4
21:00 - "Хавай 5-0" - с. 6
22:00 - "Герой" - екшън с уч. на Джет Ли, 
Тони Лунг Чу-Уай, Маги Чунг Ман-Юк, Жан 
Зъи, Чен Дао Минг, Дони Йен и др.
00:00 - "Военни престъпления: Лос Андже-
лис" - с. 4 /п/
01:00 - Еротичен телепазар
03:00 - "Национална лотария" /п/

СПРАВОЧНИК

СРЯДА
Температура: 16/20°C
Облачно, кратък дъжд
Вероятност за валежи: 71%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 59%

ЧЕТВЪРТЪК
Температура: 15/23°C
Променлива облачност
Вероятност за валежи: 37%
Вероятност за буря: 3%
Облачност: 44%
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З А П О В Е Д
№ РД-09-068/18.02.2020 г.

гр. Камено

На основание чл. 44, ал.1, т. 1, т. 7 и ал. 2, от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 71, чл. 77 и сл. от НРПУРОИ и в изпълнение на ре-
шение на Общински съвет Камено по т. 14 от Протокол № 3 от 
16.12.2019г.

З А П О В Я Д В А М :
I. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отда-

ване под наем на терен – Петно за разполагане на премества-
ем обект, за срок от 5 /пет/ години, при начална тръжна цена 
и стъпка на наддаване, както следва:

Петно за разполагане на преместваем обект, находя-- 
що се в УПИ IХ, кв. 34, по плана на с. Русокастро, общ. Ка-
мено, обл. Бургас, с площ 12.00 кв.м. ид.ч.; 

Начална тръжна цена – 12.00 /дванадесет/ лева, месечен 
наем, без включен ДДС.

Стъпка за наддаване – 1.20 /един лев и двадесет стотин-
ки/ лева, без включен ДДС (Предложенията за наддаване в 
търга не могат да бъдат по-малки от 10% от първоначалната 
тръжна цена).

Депозитът за участие в търга е в размер на 1.20 /един лев 
и двадесет стотинки/ лева.

II. Търгът за отдаване под наем на Петно за разполагане 
на преместваем обект, находящо се в УПИ IХ, кв. 34, по пла-
на на с. Русокастро, с площ 12.00 кв.м. ид.ч., ще се прове-
де в гр. Камено в сградата на общинска администрация Ка-
мено на 06.03.2020 г. от 10:30 часа. 

III. Условия за участие: в търга могат да участват физиче-
ски лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрира-
ни по Търговския закон.

IV. Място и срок за получаване на тръжна документация 
за участие в търга: Тръжната документация за участие в тър-
га се получава в сградата на Община Камено, гр. Камено, ул. 
“Освобождение” № 101 в Центъра за услуги и информация на 
гражданите, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа до 
05.03.2020 г. 

Цената на комплекта тръжна документация е 12.00 лв. с 
включен ДДС, платими в брой на касата на Общината.

V. Условия за плащане на цената и депозита: плащания-
та се извършват в български левове по банкова сметка на Об-
щина Камено – ВIC: FINVBGSF, IBAN-BG22FINV915033KA225801, 
„Първа Инвестиционна Банка” АД или на касата в ЦУИГ на Об-
щина Камено. 

VI. Информация за имота, обект на търга, е изложена в об-
щината и на интернет страницата на Община Камено www.
kameno.bg 

VII. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден 
до 05.03.2020г. от 09:00 до 16:00 часа, с представител на Об-
щината, след представяне на платежен документ за закупена 
тръжна документация и предварителна заявка.

VIII. УТВЪРЖДАВАМ следната тръжна документация: 
Заявление за участие – образец; 

Декларация, че участникът не е лишен от право да упраж-
нява търговска дейност;

Декларация, че участникът не е обявен в несъстоятелност; 
Декларация, че участникът е запознат с регламента за учас-

тие в търга; 
Декларация за оглед на имота; 
Регламент за участие; 
Проект на договор за наем; 
Решение на общински съвет; 
Препис от настоящата заповед;
Наддавателно предложение – образец;
 IX. Кандидатите следва да представят в запечатан, непро-

зрачен плик, върху който се посочват имената на физическо-
то лице, ЕГН, съответно наименованието на търговеца, Единния 
идентификационен код (ЕИК), както и обекта, за който канди-
датства. Документите се подават до 16:00 часа на 05.03.2020 
год. в Община Камено, като в запечатания плик се слагат след-
ните задължителни документи за участие: 

Заявление за участие;
Документ за заплатен депозит за участие; 
Документи, установяващи самоличността на участника. Ко-

гато участникът е физическо лице се представя копие от лич-
на карта. Когато участникът е юридическо лице се представя 
документ за регистрация или посочване на ЕИК по чл. 23 ЗТР. 
Допустимо е представяне на извадка от електронната страни-
ца на Търговския регистър на Агенция по вписванията. 

Декларация – 4 броя по образец; 
Документ за закупена тръжна документация; 
Наддавателно предложение (цена), което се поставя в от-

делен, запечатан, непрозрачен плик, подписан и надписан от 
кандидата с посочване на имената му, както и обекта, за кой-
то кандидатства. (Наддавателното предложение представля-
ва посочване на началната тръжна цена, броя на стъпките, 
с които кандидатът предлага същата да бъде увеличена, 
както и посочване цифром и словом на конкретно предло-
жената цена). За валидно се приема наддавателно предложе-
ние, с което е направена поне една стъпка, над началната це-
на. Всяко предложение, представено в незапечатан плик или 
което не съдържа изискуемите данни е недействително. 

Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се 
участва чрез пълномощник. Копие от личната карта на пълно-
мощника. 

X. При неявяване на кандидати, следващ търг ще се про-
веде на 13.03.2020г. от 10:30 часа. Закупуване на докумен-
ти, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие в 
повторния търг се извършва до 16:00 часа на 12.03.2020г.

 Настоящата Заповед да се публикува в местен ежедневник, 
на страницата на Общината в интернет и да се обяви на видно 
място в общинската администрация в 3-дневен срок от нейно-
то издаване.

ЖЕЛЬО ВАРДУНСКИ / П / 
Кмет на Община Камено 

Заповедта е обявена на таблото за обяви на 19.02.2020г.

З А П О В Е Д
№ РД-09-069/18.02.2020 г.

гр. Камено

На основание чл. 44, ал.1, т. 1, т. 7 и ал. 2, от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 71, чл. 77 и сл. от НРПУРОИ и в изпълнение на ре-
шение на Общински съвет Камено по т. 15 от Протокол № 3 от 
16.12.2019г.

З А П О В Я Д В А М :
I. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отда-

ване под наем на терен – Петно за разполагане на премества-
ем обект, за срок от 5 /пет/ години, при начална тръжна цена 
и стъпка на наддаване, както следва:

Петно под буква „В“ за разполагане на преместваем - 
обект, с площ 16.00 кв.м. ид.ч. в ПИ № 574, в кв. 107, по 
плана на гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас,; 

Начална тръжна цена – 32.00 /тридесет и два/ лева, ме-
сечен наем, без включен ДДС.

Стъпка за наддаване – 3.20 /три лева и двадесет стотин-
ки/ лева, без включен ДДС (Предложенията за наддаване в 
търга не могат да бъдат по-малки от 10% от първоначалната 
тръжна цена).

Депозитът за участие в търга е в размер на 3.20 /три лева 
и двадесет стотинки/ лева.

II. Търгът за отдаване под наем на Петно за разполагане 
на преместваем обект, находящо се в ПИ № 574, в кв. 107, 
по плана на гр. Камено, с площ 16.00 кв.м. ид.ч., ще се про-
веде в гр. Камено в сградата на общинска администрация 
Камено на 06.03.2020 г. от 10:40 часа. 

III. Условия за участие: в търга могат да участват физиче-
ски лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрира-
ни по Търговския закон.

IV. Място и срок за получаване на тръжна документация 
за участие в търга: Тръжната документация за участие в тър-
га се получава в сградата на Община Камено, гр. Камено, ул. 
“Освобождение” № 101 в Центъра за услуги и информация на 
гражданите, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа до 
05.03.2020 г. 

Цената на комплекта тръжна документация е 12.00 лв. с 
включен ДДС, платими в брой на касата на Общината.

V. Условия за плащане на цената и депозита: плащания-
та се извършват в български левове по банкова сметка на Об-
щина Камено – ВIC: FINVBGSF, IBAN-BG22FINV915033KA225801, 
„Първа Инвестиционна Банка” АД или на касата в ЦУИГ на Об-
щина Камено. 

VI. Информация за имота, обект на търга, е изложена в об-
щината и на интернет страницата на Община Камено www.
kameno.bg 

VII. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден 
до 05.03.2020г. от 09:00 до 16:00 часа, с представител на Об-
щината, след представяне на платежен документ за закупена 
тръжна документация и предварителна заявка.

VIII. УТВЪРЖДАВАМ следната тръжна документация: 
Заявление за участие – образец; 

Декларация, че участникът не е лишен от право да упраж-
нява търговска дейност;

Декларация, че участникът не е обявен в несъстоятелност; 
Декларация, че участникът е запознат с регламента за учас-

тие в търга; 
Декларация за оглед на имота; 
Регламент за участие; 
Проект на договор за наем; 
Решение на общински съвет; 
Препис от настоящата заповед;
Наддавателно предложение – образец;
IX. Кандидатите следва да представят в запечатан, непро-

зрачен плик, върху който се посочват имената на физическо-
то лице, ЕГН, съответно наименованието на търговеца, Единния 
идентификационен код (ЕИК), както и обекта, за който канди-
датства. Документите се подават до 16:00 часа на 05.03.2020 
год. в Община Камено, като в запечатания плик се слагат след-
ните задължителни документи за участие: 

Заявление за участие;
Документ за заплатен депозит за участие; 
Документи, установяващи самоличността на участника. Ко-

гато участникът е физическо лице се представя копие от лич-
на карта. Когато участникът е юридическо лице се представя 
документ за регистрация или посочване на ЕИК по чл. 23 ЗТР. 
Допустимо е представяне на извадка от електронната страни-
ца на Търговския регистър на Агенция по вписванията. 

Декларация – 4 броя по образец; 
Документ за закупена тръжна документация; 
Наддавателно предложение (цена), което се поставя в от-

делен, запечатан, непрозрачен плик, подписан и надписан от 
кандидата с посочване на имената му, както и обекта, за кой-
то кандидатства. (Наддавателното предложение представля-
ва посочване на началната тръжна цена, броя на стъпките, 
с които кандидатът предлага същата да бъде увеличена, 
както и посочване цифром и словом на конкретно предло-
жената цена). За валидно се приема наддавателно предложе-
ние, с което е направена поне една стъпка, над началната це-
на. Всяко предложение, представено в незапечатан плик или 
което не съдържа изискуемите данни е недействително. 

Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се 
участва чрез пълномощник. Копие от личната карта на пълно-
мощника. 

X. При неявяване на кандидати, следващ търг ще се про-
веде на 13.03.2020г. от 10:40 часа. Закупуване на докумен-
ти, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие в 
повторния търг се извършва до 16:00 часа на 12.03.2020г.

Настоящата Заповед да се публикува в местен ежедневник, 
на страницата на Общината в интернет и да се обяви на видно 
място в общинската администрация в 3-дневен срок от нейно-
то издаване.

ЖЕЛЬО ВАРДУНСКИ / П / 
Кмет на Община Камено 

Заповедта е обявена на таблото за обяви на 19.02.2020г.



„Черноморски фар“

12 двойки си казаха завет-
ното „Да“ на 20.02.2020 г., съ-
общиха от Обредния комплекс 
в Бургас. Това е най-голямата 
бройка за този месец, като то-
ва се дължи на многото двой-
ки и нули в календара.

Още миналата година астро-
ложката Карлон Фокнър раз-
кри, че именно 20.02.2020 г. е 
най-подходящият ден за сват-
ба заради съчетанието на ну-
мерологията с подреждането 
на планетите. 

В нумерологията двойката 
означава решимост и сила, а 
в астрологията числото две е 
подчинено на Венера – богиня-
та на любовта и красотата. 

Интерес към бракосъчетани-
ето имаше и на 02.02.2020 г., а 
такъв не липсва и за 29  фев-
руари, тъй като годината е ви-
сокосна.
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Началото на „Еfbet“ - историята 
на братя Найденови – Цеките

12 двойки в Бургас си казаха 
„Да“ на 20 февруари

С
н

и
м

к
а

: А
р

х
и

в

WWW.faragency.bg

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

смарт устройства
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